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RESUMO 

O aumento exponencial de emissão de gases causadores de efeito estufa leva a buscar novas 
fontes de energias renováveis. Os resíduos agroindustriais lignocelulósicos como bagaço de 
cana-de-açúcar apresentam-se como substrato para produção de bioetanol via sacarificação e 
fermentação alcoólica. O processo de sacarificação pode ser químico ou biológico contando 
com a participação de enzimas como: celulases, xilanases, e pectinases. A caracterização de 
complexos celulásicos é “laboriosa”, devido principalmente ao sinergismo das atividades 
endoglicanase, exoglicanase e β-glicosidase, necessitando uma variedade de substratos para a 
sua caracterização. Neste trabalho desenvolveu-se uma metodologia para determinar as 
atividades endo e exoglucanásicas usando apenas um único substrato insolúvel. Também 
estudou-se o potencial de sacarificação de bagaço de cana, preparado de diferentes formas, 
com preparados enzimáticos de Acrophialophora nainiana crescidos em diferentes fontes de 
carbono como resíduo de algodão, celulose, bagaço de cana-de-açúcar e engaço de banana. 
Para a determinação das atividades endo e exoglucanase dos preparados enzimáticos foi 
utilizado papel de filtro como substrato analisando a produção de açúcares redutores totais e 
solúveis. Destes dados foram calculadas as atividades celulásicas total, solúvel e insolúvel. O 
método permite avaliar a contribuição das atividades endo e exoglucanasicas na atividade de 
celulase total, e a proporção das atividades endo/exo (FPAinsol/FPAsol) dos preparados 
celulásicos, o qual foi caracterizado pela caracterização do perfil do pH dos diferentes 
preparados celulásicos de Hypocrea jecorina (anteriormente Trichoderma reesei). A análise 
cinética da hidrólise de papel filtro demonstrou que entre os primeiros 20 minutos da reação 
temos, principalmente, a formação de açúcares redutores insolúveis, a qual pode ser atribuída 
à atividade de endoglucanase (EG), enquanto que após este tempo já são observados efeitos 
sinérgicos endo/exo. Desta forma foi sugerido que a atividade EG deve ser determinada 
preferencialmente da parte inicial da hidrólise. Dos resultados obtidos pode-se também 
concluir que as celulases do H. jecorina não são endo ou exoglucanases verdadeiras, mas 
desempenham as duas atividades. A proporção das atividades endo/exo de um mesmo 
preparado enzimático varia com o pH e depende do substrato insolúvel utilizado na análise. 
Além disso, foi demonstrado que a análise teve vantagens sobre o método bem estabelecido 
que utiliza o substrato solúvel carboximetil celulose. Contudo, a influencia da agitação 
mecânica na hidrólise de papel filtro foi investigada. Um aumento significativo, 
principalmente para endoglucanases (FPAinsol) foi observado. Na avaliação do potencial 
hidrolítico dos diferentes preparados enzimáticos de A. nainiana, o preparado crescido em 
engaço de banana apresentou o maior conteúdo protéico e maiores atividades de xilanase, 
CMCase, FPAtot, FPAsol e FPAinsol, enquanto que a atividade de pectinase foi  maior no 
preparado produzido em celulose como fonte de carbono. A maior conversão de bagaço de 
cana de açúcar in natura, explodido a vapor e pré-tratado com ácido sulfúrico em açúcares 
redutores e glucose foi obtido com preparado enzimático cultivado em engaço de banana. A 
maior conversão em açúcares redutores foi obtido com bagaço de cana-de-açúcar explodido a 
vapor. Para otimização dos parâmetros de hidrólise, carga enzimática, concentração de 
substrato, concentração de surfactante e temperatura, um planejamento composto central com 
bagaço de cana-de-açúcar explodido a vapor, Tween 80 como surfactante e preparado 
enzimático de A. nainiana crescido em engaço de banana foi realizado. Todas as variáveis 
tiveram influencia significativa na conversão em glucose e açúcares redutores solúveis após 
24 h de hidrólise. Os efeitos mais consideráveis foram carga enzimática, de maneira positiva, 
e temperatura, de maneira negativa, possivelmente devido à desativação enzimática. A melhor 
condição de hidrólise foi no nível de menor temperatura (40°C), menor concentração de 
substrato (15g.L-1), maior carga enzimática (20% v/v)  e maior concentração de surfactante 
(5,0g.L-1). 
 



ABSTRACT 

 

The exponential increase in the emission of green house gases induces the search for 
alternative renewable energy resources. Agroindustrial lignocellulosic residues such as sugar 
cane bagasse are portential substrates for the production of bioethanol via saccharifications 
and alcoholic fermentation. The saccharificaction process might be chemical or biological 
counting on enzymes such as cellulases, xylanases and pectinases. The characterization of 
cellulase complexes is laborious due to the synergism of endoglucanases, exoglucanases and 
β-glucosidases and the need for a variety of substrates. In the present work a methodology 
was developed for the determination of endo- and exoglucanase activity with a sole insoluble 
substrate. Furthermore the saccharification potential of differently prepared sugar-cane-
bagasses with enzyme preparations from Acrophialophora nainiana grown on different 
carbon sources such as cotton residue, cellulose, sugar-cane bagasse and banana stem was 
studied. For the determination of endo- and exocellulase activity of cellulase preparations 
filter paper was used as a substrate and total reducing and soluble reducing sugars were 
analyzed. Therefrom total cellulase activity, exocellulase activity and endocellulase activity 
were calculated. The method permitted to evaluate the contribution of endo- and exocellulase 
activity to total cellulase activity and the endo/exo activity ratio (FPAinsol/FPAsol) of cellulase 
preparations, which was exemplified by the characterization of the pH profile of different 
cellulase preparations from Hypocrea jecorina (formerly Trichoderma reesei). The kinetic 
analysis of filter paper hydrolysis showed that within the first 20 minutes of reaction mostly 
insoluble reducing sugars are formed, which can be attributed to endoglucanase (EG) activity, 
whereas after 60 minutes already effects from endo/exo-synergism are observed. It was 
suggested that EG activity should be preferentially determined from the initial part of 
hydrolysis. From the obtained results it may also be concluded that cellulases from H. 
jecorina are not true endo or exo-cellulases, but display both activities. The endo/exo-activity 
ratio of the same enzyme preparation varies with pH and depends on the insoluble substrate 
used in the assay. Furthermore, it was shown that the assay had advantages over the well 
established method with the soluble substrate carboxymethyl cellulose.  Furthermore the 
influence of mechanical agitation on the hydrolysis of filter paper was investigated. A 
significant increase especially for endoglucanase FPAinsol was observed. In the evaluation of 
the hydrolytic potential of different enzyme preparations of A. nainiana the preparation from 
the strain grown on banana stem presented the highest protein content and the highest 
xilanase, CMCase, FPAtot, FPAsol e FPAinsol activities, whereas pectinase activity was highest 
for the preparation produced on cellulose as carbon source. The highest conversion of sugar-
cane bagasse in natura, steam pretreated and pretreated with sulfuric acid in reducing sugars 
and glucose was obtained with the banana stem grown enzyme preparation. The highest 
conversion into reducing sugars was obtained with steam exploded sugar-cane bagasse. 

For the optimization of the hydrolysis parameters enzyme load, substrate 
concentration, surfactant concentration and temperature an 24 experimental central composite 
design, with steam exploded sugar-cane bagasse, Tween 80 as the surfactant and the enzyme 
preparation of A. nainiana grown on banana stem was carried out. All variables had an 
significant influence on the conversion into glucose and reducing soluble sugars after 24h of 
hydrolysis. The highest positive effect was due to enzyme load, whereas temperature had a 
negative influence, probably due to enzyme deactivation.  

The best hydrolysis conditions were at the lower temperature level (40°C), lower 
substrate concentration (15g.L-1), highest enzyme load (20% v/v) and highest surfactant 
concentration (5,0 g.L-1). 
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1 INTRODUÇÃO  

  

A atual situação energética mundial e sua dependência globalizada do petróleo vêm 

levando pesquisadores do mundo todo a buscarem novas fontes alternativas de energia, 

principalmente renováveis visando a diminuir a emissão de gás carbônico. Nesse âmbito 

energético, os resíduos agroindustriais tornam-se importantes fontes para a produção de 

energia limpa. Dessa forma, faz-se necessária a reciclagem dos resíduos produzidos, já que 

reciclando este material, minimiza-se a agressão ambiental ligada ao consumo de 

combustíveis fósseis e a emissão elevada de gases.  

O etanol de segunda geração é produzido pela fermentação de xaropes oriundos da 

hidrólise dos polissacarídeos que constituem a parede celular vegetal. Muitos trabalhos fazem 

menção aos resíduos agroindustriais que se apresentam como potenciais fontes de produção 

de etanol de segunda geração, dos quais os mais importantes são: palha de trigo (SAHA, 

2005), palha de arroz e de milho (LEE, 1997) e bagaço de cana-de-açúcar (KLING, 1987), 

dentre outros. O Brasil se destaca pela produção de álcool de primeira geração a partir de 

cana-de-açúcar, gerando assim, grande quantidade de resíduo de material lignocelulósico 

desta produção, que é alvo de estudos os quais buscam a sacarificação deste material.  

Não existe atualmente nenhuma metodologia que distingue entre as atividades endo e 

exo de celulases usando um único substrato. Geralmente, a atividade de endoglucanases é 

determinada usando substratos solúveis como CMC ou HEC. É difícil comparar os valores 

absolutos destas atividades determinadas nos substratos solúveis com as atividades das 

exoglucanases e da atividade total que são determinadas em substratos sólidos ou cristalinos 

como papel de filtro, Avicel ou algodão (RAMOS, 2007). Considerando que as 

endoglucanases atuam predominantemente no interior das cadeias poliméricas provocando 

rupturas, diminuindo o grau de polimerização e aumentando o teor de terminais redutores e 

não redutores no substrato sólido, a sua ação hidrolítica pode ser facilmente distinguida da 

ação das exo-glucanases ou celobio-hidrolases, que iniciam a sua ação hidrolítica nos 

terminais redutores ou não redutores gerando produtos quase exclusivamente solúveis. Em 

algumas literaturas os resultados da hidrólise são descritos como hidrolisado solúvel e 

insolúvel (CAVACO-PAULO, ALMEIDA, 1994) comparando os resultados obtidos oriundos 

de diferentes metodologias (CAVACO-PAULO, ALMEIDA, BISHOP, 1996; 

HEIKINHEIMO, et al 2003), porém não existem relatos sobre a utilização desta diferença 

para determinar as atividades total, endo e exo usando o mesmo substrato. O método usando 
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papel de filtro ou Avicel se baseia na determinação da soma de açúcares redutores (AR), ou 

seja, grupos aldeídos, solúveis e insolúveis gerados depois da hidrólise durante 30 ou 60 

minutos. Após este tempo, normalmente o reagente usado como DNS ou neocuproína é 

adicionado à mistura reacional para determinar a quantidade de açúcares redutores totais 

(ARtot) produzidos. Considerando que as EGs produzem quase exclusivamente açúcares 

redutores insolúveis (ARinsol) no substrato sólido, a análise do mesmo deveria revelar a 

atividade das endoglucanases durante o tempo de reação. A retirada de uma alíquota definida 

do sobrenadante da mistura reacional após a reação e a sua analise deveria então informar a 

quantidade de açúcares redutores solúveis (ARsol) produzidos na hidrólise. Considerando a 

atuação especifica das exoglucanases liberando majoritariamente celobiose, junto com a 

presença de β-glucosidases que liberam glucose, a composição de ARsol se deve 

principalmente à presença de glicose, celobiose e uma menor quantidade de oligômeros 

maiores e solúveis (RAMOS, et al 2008; ZANDONÁ FILHO, et al 1999). 

Como a separação completa do substrato sólido, como papel de filtro, da parte líquida 

é difícil, e uma lavagem posterior para remoção de ARsol seria necessária e tornaria a análise 

muito trabalhosa, sugerimos calcular a atividade endo através da diferença entre a atividade 

total, ou seja, representada pela soma de ARsol e ARinsol, geralmente obtido pelo método de 

FPAse, e a quantidade de ARsol. 

Os resíduos lignocelulósicos representam na atualidade 50% de toda a biomassa 

terrestre (SARKO, 1997), sendo que no Brasil destaca-se o acúmulo de resíduo de bagaço de 

cana-de-açúcar, oriundo da produção de álcool por fermentação alcoólica, como o mais 

abundante resíduo agro-industrial lignocelulósico (BON, GIRÍO, PEREIRA, 2008).  

A biomassa lignocelulósica apresenta-se como uma fonte potencial para a produção 

de etanol da fermentação de xarope de biomassa hidrolisada (BON, 2008), logo muitos 

trabalhos foram direcionados ao estudo das diferentes etapas de produção de hidrolases 

(XIMENES, et al 2000(b) XIMENES, et al 2000(a)), pré-tratamento de biomassa (SAHA, 

COTTA, 2008, XU, et al 2007, ZACCHI, et al 2008; ZHANG, CAI, 2008), hidrolise de 

biomassa (KARIMI, et al 2009; ZACCHI, 2008), recuperação das celulases por dessorção do 

substrato (OTTER, 1984) e fermentação de xarope hidrolisado de biomassa (TOKUYASU, et 

al 2009), as quais são as principais etapas envolvidas na produção de etanol de biomassa. 

Materiais lignocelulósicos podem apresentar até 50% de celulose em sua 

constituição, que, por sua vez, dispõe-se embebida em hemicelulose e lignina, o que torna 

necessária a atuação de um conjunto de hidrolases para que ocorra a sua total conversão em 
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monômeros. Tem sido demonstrado também que servem como boas fontes de carbono para 

a produção de celulases (JUHÁSZ, et al 2005). 

1.1 Estrutura e ultra-estrutura da parede celular vegetal 

 

 

A biomassa de material lignocelulósico é constituída, de maneira geral, 

especialmente de celulose, hemicelulose, lignina e de pequenas quantidades de outros 

materiais, tais como: proteínas, ceras e gorduras (WAYMAN,  PAREKH, 1990).  

Os polissacarídeos citados constituintes da lignocelulose apresentam-se entrelaçados 

na parede celular, como apresentado na Figura 1, formando uma rede extremamente 

estruturada a qual confere à parede celular da planta suas propriedades específicas. 

 

 

LIGNINA

 

Figura 1. Parede celular primária vegetal (fonte: adaptado de O’NEILL,  YORK, 2003). 

Os materiais lignocelulósicos compõem mais de 60% de toda a biomassa vegetal 

produzida no planeta, apresentando-se como fonte potencial de aplicação em biocombustíveis, 

biofertilizantes e comida animal (TENGERD, SZAKAS, 2003), sendo ainda a matéria-prima 

mais utilizada na indústria de papel e celulose (LEE, 1997).  



 

 4

Durante o desenvolvimento celular, as dimensões da célula variam de acordo com as 

macromoléculas que a compõem. A primeira deposição de macromoléculas da parede celular 

após a divisão celular é chamada de lamela-média, e é essencialmente formada por pectinas 

(PÉREZ, MAZEAU, 2005). Estruturalmente, estas camadas estão representadas na Figura 3.  

 

Figura 2. Representação estrutural esquemática de fibra de madeira.L, lúmen; P, 

parede celular primária; S2, parede celular secundária média; S1 outra parede celular 

secundária; S3 parede celular terciária (adaptado de HARRINGTON, 1998). 

A parede celular vegetal conforme a Figura 2, é composta de fora para dentro de 

lamela média (LM), parede celular primária (P), três camadas de parede celular secundária  

(S1, S2 e S3) e em sua região central o lúmen (L).  
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1.2 Composição química dos materiais lignocelulósicos 

 

 

Os substratos lignocelulósicos são consideravelmente complexos, fator esse que 

dificulta o desenvolvimento de processos viáveis para a conversão desses materiais em etanol. 

Estes são compostos por uma mistura de polissacarídeos (celulose, hemicelulose e pectina) e 

por lignina (LEE, 1997).  

A composição média de alguns materiais lignocelulósicos é apresentada na Tabela 1, 

como segue:  

 

Tabela 1. Composição de vários materiais lignocelulósicos (adaptado de LEE, 1997). 

Porcentagem de 
Constituinte (%). Palha de Trigo Palha de Arroz 

Bagaço de 
cana-de-
açúcar 

Resíduo de 
Algodão 

Forragem 
de milho 

Pseudotsuga 
menziesii 

Carboidratos em 
equivalentes de açúcar       
Glicose 36,6 41,0 38,1 20,0 39,0 50,0 
Manose 0,8 1,8 NE 2,1 0,3 12,0 
Galactose 2,4 0,4 1.1 0,1 0,8 1,3 
Xilose 19,2 14,8 23,3 4,6 14,8 3,4 
Arabinose 2,4 2,6 2,5 2,3 3,2 1,1 
       
Não Carboidratos       
Lignina 14,5 9,9 18,4 17,6 15,1 28,3 
Proteína 3,0 NE 2,8 14,8 4,3 NE 
Outros 9,6 12,4 3,0 3,0 4,0 0,2 

aNE, não encontrado. 

 

1.2.1 Celulose 

 

Os organismos fotossintéticos, como as plantas, algas e algumas bactérias, produzem 

mais de 100 milhões de toneladas de material orgânico pela fixação de gás carbônico, 

resultando no enorme acúmulo de biomassa do planeta. A celulose é o polímero mais 

abundante que compõe esta biomassa, pois é o componente majoritário encontrado nas 

paredes celulares das plantas, apresentando em torno de 20-30% de massa do material seco e 

ocupando 15% do volume (PÉREZ, MAZEAU, 2005).  

A celulose é formada por moléculas de D-glucopiranosídeos unidas por ligações β-1,4, 

podendo chegar de 7000 até 15000 unidades de glicose em uma única cadeia (FENGEL, 

WAGENER, 1983). A celulose é um polímero natural difícil de degradar por hidrólise, já que 
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as fibras podem formar pacotes compactos. Nestas regiões compactas da celulose, as quais 

são chamadas de regiões cristalinas, as cadeias interagem fortemente por ligações de 

hidrogênio (LH). No entanto, é sabido que as regiões cristalinas são separadas por regiões 

menos ordenadas conhecidas como regiões amorfas, como apresentado na Figura 4 (BON, 

GIRÍO, PEREIRA 2008). 
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Figura 3: Representação esquemática da cadeia de celulose.  

Os átomos de hidrogênio e os grupos hidroxilas presentes na estrutura da celulose são 

bons formadores de LH (ZHANG, LYND, 2004; ZHANG et al. 2008) deixando a celulose 

largamente hidrofóbica. Tanto a região cristalina quanto a região amorfa podem formar LH, 

porém de forma diferente e menos forte. A Figura 5 exibe a estrutura simplificada da união 

dos D-glicopiranosídeos invertidos da cadeia de celulose, apresentando a celobiose, o dímero 

deste monossacarídeo, demonstrando as possíveis ligações intra e intermoleculares. 



 

 7

O

H

O

O H

O
H

O

H

OH
H

O

H

H

O

H

H

OH
OH

H

O

H

H Ligações de hidrogênio intramoleculares

Ligações de hidrogênio intermoleculares

 

Figura 4: Representação esquemática das LH intra e intermoleculares na celulose. 

(Adaptado de ZHANG, LYND, 2004). 

Devido a estas características estruturais, apresentadas nas Figuras 4 e 5, a degradação 

enzimática da celulose se torna uma boa alternativa, utilizando ferramentas biológicas, as 

quais são desenvolvidas por microorganismos para este propósito (as celulases) (COELHO et 

al 2005). 

A hidrólise da celulose conduz à formação de oligômeros, principalmente celobiose, e 

se for completa levará à glicose como apresentado na Figura 6. 
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Figura 5. Representação esquemática da hidrólise da celulose.  
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Sempre que uma ligação glicosídica é hidrolisada, ocorre a formação de uma 

terminação redutora e outra não redutora. Mesmo que as duas novas ligações apresentem 

grupos hidroxilas (OH) temos dois produtos diferentes. O grupo (OH) ligado ao carbono (1) é 

um aldeído hidratado, podendo ser oxidado, já o grupo OH ligado ao carbono (4) é um grupo 

alcoólico e não apresenta caráter redutor. 

 

1.2.2 Hemicelulose  

 

A hemicelulose pode ser constituída por um largo número de polissacarídeos 

fortemente ligados às microfibrilas da celulose por LH bem como por forças de Van der 

Waals. Esses polissacarídeos podem apresentar-se com cadeias ramificadas, liberando após a 

hidrólise, diferentes monossacarídeos, representados na Figura 7, sendo mais abundante, a β-

D-xilose (BON, GIRÍO, PEREIRA, 2008). 
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Figura 6 Representação estrutural dos monossacarídeos que formam a hemicelulose 

(Adaptado de FENGEL, WEGENER, 1983). 
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As xiloglicanas são os componentes majoritários da hemicelulose das dicotiledôneas, 

representando nestes casos, cerca de 20% em massa de material seco (SINGH, MADLALA, 

PRIOR, 2003). No entanto, as monocotiledôneas constituem apenas 2% de massa do material 

seco. Sendo assim, as xilanas e as β-1,3- e β-1,4-glicanas representam majoritariamente a 

hemicelulose com 15-20% de massa de material seco (PÉREZ, MAZEAU, 2005). A xilana 

apresenta-se como um heteropolissacarídeo com moléculas de D-xilopiranoses unidas por 

ligações β-1,4, podendo apresentar o-acetil, α-L-arabinofuranosil, ácido α-D-galacturônico, 

ácido-α-D-4-o-metilgalacturônico como substituintes (SUNNA, ANTRANIKIAN, 1997). Nas 

angiospermas, uma a cada 10 unidades de D-xilopiranose é substituída no carbono 2 

(COUGHLAN, HAZLEWOOD, 1993). Por fim é de se ressaltar que a hemicelulose constitui 

o segundo grupo de polissacarídeos mais abundantes na terra. A hemicelulose difere da 

celulose nos seguintes aspectos: açúcares constituintes, grau de polimerização da cadeia, 

presença de ramificações, como demonstrado na Figura 7, sendo que o tipo e o número de 

monossacarídeos, bem como as ramificações, diferem de espécie para espécie (POPA, 1996) e 

apresentam três grupamentos hidroxilas por unidade de açúcar.  

 

 

 

Figura 7. Representação molecular de cadeia de hemicelulose de gramíneas. Xyl (1,4-D-

xilopiranose ; Ara (L-Arabinofuranose); Ac. (acetil); (4-Me)-GlcA (ácido (4-metil)-D-

glucopiranurônico); FA (ácido felúrico); DDFA (ácido desidrofelúrico) (McDOUGALL, 

MORRISON, STEWART, 1993). 
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Com um simples passar de olhos à representação da hemicelulose ilustrada acima e à 

representação da celulose na Figura 5, fica fácil entender a complexidade e também a função 

estrutural da hemicelulose quando comparada à celulose, já que a hemicelulose apresenta 

menor estabilidade térmica e química, possivelmente devido à menor cristalinidade e ao 

menor grau de polimerização (BON, GIRÍO, PEREIRA, 2008). 

Tem sido difundido (HOUTMAN, ATALLA, 1995) que a presença da hemicelulose é 

o fator molecular primário para a organização e orientação de radicais livres que se acoplam à 

lignina durante o crescimento vegetal. 

Além da hemicelulose, outros biopolímeros são encontrados na parede celular vegetal, 

dos quais merece destaque a pectina, composta majoritariamente por unidades de ácido-α-d-

galacturônico, que apresenta mais que 50% dos grupos carboxílicos encontrados na parede 

celular vegetal (POPA, SPIRIDON, 2005). Desses grupos carboxílicos, alguns se apresentam 

não esterificados (Figura 8), proporcionando à pectina a capacidade de se comportar como 

poliânion.  
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Figura 8. Representação estrutural de pectina, com unidades de D-galacturonil, não 

esterificados e esterificados com metóxido. 
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Dessa forma, a solubilidade das pectinas em água aumenta com o grau de 

esterificação, sendo possível extrair da parede celular a pectina, com água quente. Entretanto, 

as pectinas da lamela-média são insolúveis (POPA, SPIRIDON, 2005). 

A pectina que se encontra na lamela média da parede celular vegetal difere da celulose 

nos açúcares que a constitui, podendo apresentar arabinose, galactose e ramanose, no 

alongamento da cadeia e nas ramificações ao longo da cadeia (POPA, SPIRIDON, 2005).  

Além disso, a pectina apresenta aplicações industriais devido às suas propriedades 

como a capacidade de gelificar misturas, atuar como espessante e estabilizante (POPA, 

SPIRIDON, 2005).  

1.2.3 Lignina 

 

A lignina (Figura 9) é uma biomacromolécula estruturada principalmente por unidades 

de fenilpropenos contendo alta hidrofobicidade e complexidade.  
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Figura 9. Estrutura da lignina de abeto (Picea abies) proposta por Adler (FENGEL 

WEGENWE, 1989) 

 

As ligações predominantes na lignina são: do tipo β-O-4 (mais que 50%), presentes 

nas ligações das unidades 1 e 2, 2 e 3, 4 e 5, 6 e 7, 7 e 8, e 13 e 14 e do tipo β-1, presentes nas 

unidades 9 e 10. No processo de polimerização ocorrem reações secundárias que ligam a 

lignina à hemicelulose, presente na unidade 5 (LEE, 1997).  

A lignina é formada principalmente por unidades dos seguintes fenilpropenos: 4-(3-

Hidroxiprop-1-enil)-fenol (ou: álcool cumárico); 4-(3-Hidroxiprop-1-enil)-2-metoxifenol (ou: 

álcool coniferílico); 4-(3-Hidroxiprop-1-enil)-2,6-dimetoxifenol (ou: álcool sinapílico), 

apresentados estruturalmente na Figura 10.  
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Figura 10. Precursores primários da lignina.  

 

As cadeias de lignina estão imersas em celulose e hemicelulose, atuando como 

material ligante na parede celular, sendo que o acoplamento das unidades monoméricas de 

álcoois cinamílicos não ocorre regularmente, já que este é feito por etapas radicalares 

(FENGEL, WEGENER, 1989). 

A composição da lignina quanto ao número de unidades de cada precursor primário 

varia, assim como a hemicelulose, em relação à espécie. Apresenta também grande resistência 

ao ataque microbiano, chegando a 20-30% da biomassa lignocelulósica produzida na terra 

(BRENNM SINGLETON, 1999). 

 

1.2.4 Outros componentes: proteínas, sais minerais, enzimas. 
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Ainda, deve-se considerar uma abundante quantidade de substâncias extrativas 

encontradas na parede celular, que podem ser extraídas com solventes orgânicos, tais como: 

terpenos, gorduras, polissacarídeos com  menor grau de polimerização em relação à celulose e 

a algumas proteínas. Segundo Fengel (FENGEL, WEGENER, 1983), estes extrativos 

representam cerca de 5-20% de todo material. 

A lignina apresenta-se intimamente ligada à celulose e à hemicelulose em 

emaranhados estruturais, fator este que impede a hidrólise da celulose e tem levado 

pesquisadores a explorar novas alternativas que levem a maiores taxas de sacarificação de 

materiais lignocelulósicos (GOTTSCHAK, BON, NOBREGA, 2008). 

 

1.3 A cana-de-açúcar 

 

A cana-de-açúcar, Saccharum officinarum, é uma gramínea de clima tropical que veio 

da índia e foi introduzida no Brasil na época colonial. Vem sofrendo modificações desde a 

implantação do seu cultivo no Brasil até os dias atuais e hoje a porção majoritária desse 

cultivo é realizada com híbridos da planta original (JOAQUIM 1997).  

O Brasil foi o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, no biênio 1990/1991 a 

produção nacional chegou a superar 222 milhões de toneladas deste material e 11,5 bilhões de 

litros de etanol, seja anidro ou hidratado. Já no biênio 2007/2008 a produção alcançou os 495 

milhões de toneladas com 22,5 bilhões de litros de etanol. O aproveitamento em massa está 

em torno de 4%, gerando um acúmulo de 213 e 478 milhões de toneladas para os biênios 

1990/1991 e 2007/2008 respectivamente (UNICA - União da Indústria de Cana-de-açúcar).  

1.4 Pré-tratamento 

 

 

Vista a complexidade estrutural dos materiais lignocelulósicos, aliado ao fato de serem 

resistentes à bioconversão, constata-se que etapas de pré-tratamento destes substratos para 

aumentar a produção de açúcares fermentáveis, hexoses e pentoses, são necessárias quando se 

deseja realizar a hidrólise enzimática (SAHA, et al 2005; XU, 2007; ZACCHI, et al. 2008; 

ZHANG, et al. 2008).  
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O pré-tratamento tem por objetivo facilitar a acessibilidade dos biocatalisadores aos 

polissacarídeos que podem ser convertidos em açúcares fermentáveis, diminuindo com isso a 

quantidade de enzima necessária para uma hidrólise mais eficiente. Um bom pré-tratamento 

deve, além disso, minimizar a quantidade de produtos inibidores de processos fermentativos, 

sendo que a eficiência de cada pré-tratamento depende de como o material é transformado de 

acordo com suas especificidades, bem como de que forma será utilizado este material 

resultante (RAMOS, 2003 e YANG, et al. 2002). Os pré-tratamentos são direcionados de 

acordo com o objetivo principal desta etapa, podendo ser este a remoção da hemicelulose, da 

lignina ou o aumento da área superficial, sendo também relevantes a diminuição da 

cristalinidade da celulose e a alteração das interações celulose/hemicelulose/lignina. 

Os pré-tratamentos podem ser físicos, como: moagem (LEE, TERAMOTO, ENDO, 

2009), e sonicação (INGRAM, WOOD, ANDRICH, 1997), que não alteram a estrutura 

química dos componentes da biomassa; físico-químicos, como explosão com vapor (NEGRO, 

et al 2003) ou explosão com amônia (HESPEL et al 1997), químicos, como hidrólise ácida 

(CHENG, SUN, 2005), hidrólise alcalina (OLSSON, et al 2005), explosão ácida a vapor 

(ZACCHI, et al 2008) e biológicos, como tratamento com fungos da podridão branca (SUN, 

CHENG, 2002 e WINQUIST, et al 2008). Todos os métodos físico-químicos, químicos e 

biológicos modificam a solubilização e/ou a estrutura química do material e provocam a 

solubilização com possível decomposição (SUN, CHENG, 2005; ZACCHI et al 2008). 

 

1.4.1 Moagem 

 

 

O pré-tratamento mecânico tem por objetivo aumentar a acessibilidade dos materiais 

lignocelulósicos aos seus biocatalisadores através da diminuição do tamanho das partículas e 

da diminuição do grau de polimerização com aumento da área superficial (HENDRIKS, 

ZEEMAN, 2008). Os processos de moagem destroem os carboidratos, o que é observado com 

o a degradação parcial de 4% de carboidratos em massa de material seco, os quais são 

parcialmente degradados a furfurais por processos com explosões a vapor, e solubilizados em 

valores acima de 7,0 nos tratamentos com amônia (BELKACEMI, ALVO, 1997).  
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1.4.2 Sonicação 

 

 

Os processos de sonicação fornecem energia ao meio, fazendo com que as moléculas 

absorvam energias maiores quando comparadas à energia absorvida através da agitação 

mecânica, aumentando as propriedades de solubilização do meio, e por fim a eficiência da 

hidrólise enzimática (INGRAM, WOOD, ANDRICH, 1997; NORMN, SELL, DANELSKI, 

1994). A atuação da energia sonora pode controlar a característica de uma determinada 

enzima pela alteração na sua estrutura em resposta à perturbação dinâmica (OKAHATA, 

HOSHINO, KWASAKI, 2006). Por esta razão, tem sido apresentada também, a aplicação de 

processos com sonicação no tratamento de celulose, no entanto este processo é menos 

eficiente na degradação de Avicel quando comparado com o tratamento enzimático utilizando 

Multifect L-250 de T. reesei fornecida por Finish Sugar Co.   (GAMA, et al 1997).  

O uso combinado de ultra-som com tratamentos enzimáticos de materiais celulósicos 

não proporciona inativação estrutural da enzima, mas oferece vantagens como menor 

consumo de enzima e menor tempo de processo (ALCALDE, FERRER, PLOU, 2006), 

proporcionando maior eficiência na perda de massa em tecidos de algodão de 25-35% 

(YACHMENEV, BLANCHARD, LAMBERT, 1998). De maneira geral, a sonicação pode 

alterar positivamente a atuação enzimática com redução no consumo de energia (ROKHINA, 

LENS, VIRKUTYTE, 2009) 

 

1.4.3 Explosão a Vapor 

 

 

A explosão a vapor é um processo comumente usado para pré-tratar vários tipos de 

materiais lignocelulósicos (GREGG, SADDLER, 1996; SUN, CHENG, 2002). O material 

lignocelulósico é exposto a altas temperaturas e pressões por poucos minutos (HENDRIKS, 

ZEAMAN, 2008). Pré-tratamentos com baixos valores de pressão e temperatura (2 bar e 

120°C) necessitam de um tempo maior de residência e apresentam pouca eficiência na 

acessibilidade da celulose (LAWTHER, SUN, BANKS, 1996). 

Apesar de já serem utilizados equipamentos de explosão a vapor de larga escala para 

madeira (GREGG, SADDLER, 1996), muitas pesquisas vêm sendo realizadas para otimizar 

os parâmetros de processo aos diferentes materiais lignocelulósicos (OLSSON, et al 2005).  
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As condições ótimas do processo são diferentes e específicas para cada tipo de 

material lignocelulósico, já que as quantidades dos polissacarídeos que compõem estes 

materiais mudam de acordo com a fonte de biomassa. 

Durante a explosão a vapor, a hemicelulose é degradada e/ou solubilizada e a lignina é 

primeiramente transformada pela quebra homolítica da ligação β-O-4 éter produzindo uma 

série de alcoóis cinamílicos derivados os quais são mais solúveis em água do que a lignina in 

natura (SUN, CHENG, 2002; RAMOS, 2003). As ligações glicosídicas da hemicelulose e as 

ligações de β-éter na lignina são hidrolisadas pelo ácido acético resultante da hidrólise de 

grupamentos acetil presentes na hemicelulose (HEREIDA, et al 1999). Os fatores que afetam 

o processo de explosão a vapor são o tempo de residência na câmara de explosão, o tamanho 

da partícula, a composição do substrato, a temperatura e a pressão sob a qual o processo é 

executado (DUFF, MURRAY, 1996).  

A eficiência deste pré-tratamento na solubilização da hemicelulose está relacionada à 

constituição desta, já que a solubilização exotérmica da hemicelulose inicia-se a partir de 

180°C (BEALL, EICKNER, 1970). Ocorre que a lignina é solubilizada, e os ácidos oriundos 

da solubilização da hemicelulose e da lignina acabam inibindo as etapas posteriores de 

bioconversão da biomassa como sacarificação enzimática e fermentação fazendo nessessária a 

implementação de etapas de lavagens sucessivas ao pré-tratamento (GREGG, SADDLER, 

1996; GOSSET, et al, 1982).  

De um modo geral, a explosão a vapor pode ser utilizada tanto para a remoção da 

hemicelulose quanto para degradação da lignina (ZHANG, et al 2008).  

 

1.4.4 Explosão ácida a vapor 

 

 

A adição de catalisadores ácidos no processo de explosão a vapor tem sido 

reconhecida como um caminho para aumentar a “digestibilidade” da celulose e da 

hemicelulose diminuindo a produção de subprodutos de degradação (OLSSON, et al 2005;  

SUN, CHENG, 2002). Neste método, comumente é utilizado H2SO4 ou SO2 

(SÖDERSTRÖM, et al 2003) como catalisador no pré-tratamento de biomassa 

lignocelulósica. Entretanto, a catálise com SO2 é mais vantajosa que a catálise com H2SO4, 

pois o gás penetra mais rápido no material e não resulta em sérios problemas de corrosão 

(GALBE, ZACCHI, 2002). 
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Zacchi et al. (2003) demonstraram que a presença de HMF e furfural, oriundos da 

degradação de hexoses e pentoses, respectivamente, serve como indicativo da eficiência e 

abrasividade do processo (ZACCHI, et al 2003). 

 

1.4.5 Expansão de fibra com amônia (AFEX) 

 

 

O processo de expansão de fibra com amônia consiste em diminuir a cristalinidade da 

celulose e o tratamento explosivo com pressão provoca a ruptura da estrutura da fibra sendo 

realizado de maneira similar ao processo de explosão a vapor (JǾRGENSEN, et al 2005).  

O processo de AFEX tem sido referenciado como um método eficiente no pré-

tratamento de colheitas (safras) herbáceas (herbaceous crops and grasses) e gramíneas, com 

baixa quantidade de lignina, e não eficiente no pré-tratamento de materiais com alto conteúdo 

de lignina (SUN, CHENG, 2002; VLASENKO, et al 1997). Desta forma, a vantagem do 

método acima exposto, seria a pouca formação de inibidores, tanto para processo de 

fermentação quanto para o de hidrólise enzimática, devido ao uso de temperatura 

relativamente baixa, quando comparada aos demais métodos de explosão a vapor (GONG, et 

al 1999). Outra vantagem importante do processo AFEX está no fato deste não exigir 

neutralização para a posterior hidrólise enzimática, produzindo ao final do processo uma 

mistura mais pura de açúcares (TEYMOURI, et al 2005). 

 

1.4.6 Pré-tratamento com hidrólise ácida 

 

 

Os processos de pré-tratamentos de biomassa por hidrólise ácida aumentam a 

produção de açúcares fermentáveis como xilose e glucose na posterior sacarificação 

enzimática. A adição de pequenas quantidades de ácido sulfúrico aumentam a produção de  

materiais fermentáveis (BHANDARI, MACDONALD, BAKHSHI, 1984). Com pequenos 

intervalos de tempo ocorre a solubilização ideal da hemicelulose (ESTEGHLALIAN, et al 

1997). A adição de ácidos para o tratamento de materiais lignocelulósicos provoca a hidrólise 

da hemicelulose, resultando em produção significativa de xilose, em etapa individual de pré-

tratamento, mas nem sempre a condição de processo que fornece a melhor taxa de xilose 
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liberada por hidrólise ácida fornece a melhor conversão de celulose à glicose por celulases em 

estágios seqüenciais (WYMAN, LLOYD, 2005).  

Embora proporcione aumento na digestibilidade dos carboidratos constituintes de 

materiais lignocelulósicos, os tratamentos com ácidos diluídos exigem tratamentos posteriores 

para a neutralização do excesso de ácido, e resultam em maior complexidade no tratamento de 

efluente pela alta concentração de sais resultantes da neutralização. 

 

1.4.7 Pré-tratamento com hidrólise alcalina 

 

 

A hidrólise alcalina como pré-tratamento de materiais lignocelulósicos promove maior 

digestibilidade da celulose devido à remoção da lignina e da quebra das ligações do complexo 

lignina-sacarídeos. Este processo é mais específico que os pré-tratamentos ácidos, atuando 

majoritariamente na lignina, produzindo altas quantidades de xilooligossacarídeos mais 

susceptíveis ao ataque de biocatalisadores (PRAPULLA, AACHARY, 2009). Tendo em vista 

que os materiais lignocelulósicos podem ser utilizados como fonte de carbono para a 

produção de microorganismos, envolvidos na hidrólise desta biomassa, a utilização de 

tratamentos que proporcionem a recuperação de xilooligossacarídeos mais puros torna-se um 

fator decisivo para a eficiência e viabilidade do pré-tratamento (PRAPULLA, AACHARY, 

2009). Apesar de apresentar resultados ainda melhores que os encontrados com o tratamento 

ácido, a hidrólise alcalina também exige tratamentos subseqüentes de neutralização (YANG, 

et al 2002). 

 

1.4.8 Pré-tratamento biológico 

 

 

As hidrolases que degradam carboidratos apresentam apenas uma das classes de 

enzimas necessárias para a degradação de materiais lignocelulósicos, já que estas não atuam 

diretamente na lignina. As enzimas que apresentam capacidade de modificar ou degradar 

lignina como as lacases, lignina peroxidases e manganês peroxidases demonstram bons 

resultados na deslignificação ou aumentam de certa forma a acessibilidade de polissacarídeos 

de materiais lignocelulósicos para as enzimas que produzem açúcares fermentáveis por 
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hidrólise enzimática (WONG, RICHARDSON, MANSFIELD, 2000). Há ainda fungos com 

capacidade de expressar xilanases e lignina-peroxidase simultaneamente como o Panus 

tigrinus (NAZARETH, SAMPY, 2003) e o Phanerochaete chrysosporium (SHARMA-

SHIVAPA, et al 2009) no processamento de madeira ou de casca de algodão, 

respectivamente. 

No entanto, com todas estas vantagens apresentando aumentos significativos na 

hidrólise de lignina e hemicelulose este pré-tratamento exige lavagens posteriores para a 

remoção de inibidores das etapas de hidrólise enzimática da celulose (SHARMA-SHIVAPA, 

et al 2009). 

1.5 Hidrólise  

 

 

A hidrólise enzimática das ligações glicosídicas ocorre por mecanismo geral 

ácido/base, necessitando de dois resíduos de ácido carboxílico, oriundos de dois resíduos de 

ácido aspártico ou de ácido glutâmico. No sítio ativo da enzima a hidrólise das ligações β-1,4-

glicosídicas pode ocorrer de duas maneiras, invertendo ou mantendo a configuração química. 

A Figura 11 apresenta o mecanismo de hidrólise da ligação glucosídica com inversão de 

configuração do carbono 1.  
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Figura 11. Representação do mecanismo catalítico na hidrólise de ligações β-1,4-D-

glucanopirosídicas:  invertendo a configuração. (Adaptado de NUTT, 2006). 

 

No mecanismo com inversão de configuração um dos resíduos de ácido carboxílico 

doa um próton par ao oxigênio da ligação β-1,4, enquanto que a molécula de água atua como 

nucleofilo e ataca o carbono (C1) e acaba assim perdendo um próton para o outro resíduo de 

ácido carboxílico, o qual fica protonado. Formando assim um intermediário (ET) no qual o C1 

fica carregado positivamente, com baixa densidade eletrônica e então a ligação é quebrada 

(KOSHLAND, 1953).  

Já no mecanismo que mantém a configuração do carbono 1, Figura 12, ocorrem duas 

reações sucessivas  com a formação de um intermediário enzima-glucosil.  
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Figura 12. Representação do mecanismo catalítico na hidrólise de ligações β-1,4-D-

glucanopirosídicas:  mantendo a configuração. (Adaptado de NUTT, 2006). 

 

Um dos resíduos de ácido carboxílico atua como nucleófilo na primeira etapa atacando 

o carbono (C1), o qual fica carregado positivamente enquanto que o oxigênio da ligação β-1,4 
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ataca o próton do outro resíduo de ácido carboxílico formando assim o  intermediário enzima-

glucosil. Na segunda etapa a água ataca o centro anomérico C1 enquanto que o resíduo de 

ácido desprotonado retira um próton da água formando um estado de transição em que C1 fica 

positivamente carregado e assim a ligação enzima-glucosil se desfaz, o resíduo de ácido (1)  

volta a ficar protonado e forma por fim o açúcar redutor como produto (KOSHLAND, 1953). 

 

1.5.1 As enzimas celulases  

 

 

A hidrólise da celulose é feita por um conjunto de enzimas que atuam em efeito 

sinérgico (RABINOVICH, MELNIK, BOLOBOVA, 2002). As celulases apresentam dois 

tipos básicos de atividades, as endo-β-1,4-glucanases (EG I, EG II, EG III, EG IV e EG V) 

(HIMMEL, et al 2001), que hidrolisam aleatoriamente a cadeia celulósica, as exo-β-1,4-

glucanases (CBH I e CBH II), que atacam os grupos terminais ao longo da cadeia celulósica. 

Por fim para a hidrólise completa da celulose as β-1,4-glucosidases transformam celobiose em 

glicose (NEVALAINEN, PENTTIÄ, 1995; TEERI, 1997)  

As endoglucanases podem representar 10% das celulases secretadas por T. reesei 

(CAVACO-PAULO, 1995) apresentam sítio catalítico em forma de uma fenda, sendo esta 

mais aberta quando comparada aos sítios catalíticos das exoglucanases, permitindo que 

possam então ligar-se em qualquer ponto ao longo da cadeia celulósica, inclusive nas regiões 

cristalinas. Porém, a reação mais efetiva ocorre na região amorfa, em que ocorre a hidrólise 

das ligações β-1,4-glucosídicas antes da dessorção (TEERI, 1997). Um aspecto importante de 

ser salientado é o fato de que a hidrólise com esta classe de celulases é favorecida por 

agitação mecânica (CAVACO-PAULO, ALMEIDA, BISHOP, 1996; ESTEGHLALIAN, et al 

2001), pois a agitação favorece o processo de dessorção destas enzimas para o meio.  

Já as exoglucanases, ou celobio-hidrolases, apresentam um sítio ativo na forma de 

túnel, e podem acessar somente as extremidades da cadeia de celulose. Existem dois tipos de 

celobio-hidrolases, sendo que a CBH I ataca as terminações redutoras representando 60% das 

celulases secretadas por Trichoderma ressei e a CBH II ataca as terminações não redutoras, 

formando predominantemente celobiose e representando 20% da secreção enzimática de T. 

ressei (SUOMINEN, et al 1993; PALONEN, et al 2004). As β-glucosidases que convertem a 

celobiose em glicose, conforme está apresentado na Figura 13, pertencem ao complexo 

celulolítico, mas não são de fato celulases. 
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Figura 13. Modelo de ação da degradação enzimática da celulose. 
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Tem sido explanado na literatura (BORASTON, BRAY, BRUN, 1998), que tanto as 

endo-β-1,4-glucanases quanto as exo-β-1,4-glucanases apresentam em sua estrutura um 

Módulo de Ligação a Carboidratos (CBM). As estruturas tridimensionais de dois CBMs, de 

uma celobio-hidrolase e uma xilanase, são ilustradas na Figura 14 (TEERI, 1997). 

 

 

Figura 14. (A) CBM de CBH I de T. reesei; (B) CBM de xilanase/CBH de C. fimi 

(TEERI, 1997). 

 

Os CBMs são polipeptídeos que apresentam resíduos de anéis aromáticos, facilitadores 

da interação com a cadeia de celulose, uma vez que sua estrutura aumenta a concentração do 

sítio catalítico na superfície do substrato (RABINOVICH, MELNIK, BOLOBOVA, 2002; 

TEERI, 1997). 

Das enzimas citadas anteriormente, as quais constituem o complexo celulásico do 

fungo filamentoso Trichoderma reesei, apenas a EG-III não possui CBM (TJERNELD, et al 

2002).  

A relação entre estas três atividades citadas acima é complexa, considerando que uma 

atividade pode depender diretamente da outra. Observa-se sinergia entre as diferentes 

atividades. As endoglucanases formando mais extremidades ao longo da cadeia celulósica 

criam novos sítios para a ação das exoglucanases ou celobio-hidrolases. Conseqüentemente, 

as celobio-hidrolases liberam mais celobiose para a ação das β-glucosidases, o que resulta na 

formação de mais monômeros de glicose. Como um aspecto negativo, os subprodutos com 

menor grau de polimerização, como celobiose e glicose, inibem a hidrólise enzimática por 

mecanismos competitivos e não competitivos (KLYOSOV, 1988; MOSIER et al 1999).  
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1.5.1.2. Métodos de análise de atividade enzimática na hidrólise da celulose 

 

 

A atividade envolvida na hidrólise total da celulose é constituída de ação de 

endoglucanase, exoglucanase e β-glucosidase. Para a análise da atividade enzimática total, o 

método mais conhecido e referenciado (RAMOS, et al 2008; RABINOVICH, MELNIK, 

BOLOBOVA, 2002) é o método que utiliza o papel filtro Whatman n° 1 (GHOSE, 1987). Os 

substratos usados para avaliar a atividade total, por mais puros e uniformes que possam se 

apresentar, são heterogêneos, mesmo o papel de filtro Whatman n° 1, celulose colorida, 

celulose bacteriana, α-celulose, celulose microcristalina, hidroxietilcelulose e linter de 

algodão apresentam um grau de heterogeneidade. Devido à complexidade da ação das 

enzimas na hidrólise da celulose, as implicações devem ser consideradas, no sentido de que os 

resultados obtidos com diferentes substratos devem ser analisados e comparados como 

atividades relativas, já que pequenas heterogeneidades na estrutura cristalina do substrato 

influenciam a atividade em tempos menores que 60 minutos. A atividade total é sempre 

analisada levando-se em consideração a quantificação dos grupos redutores formados na fase 

líquida e na fase sólida (VALJAMAE, et al 1998). O resultado da hidrólise sempre depende 

dos valores relativos de atividade exo e endoglucanase, especialmente quando consideramos 

que as endoglucanases precisam atuar e formar novas terminações redutoras que possibilitem 

a ação das exoglucanases e que os produtos finais da ação destas celulases (celobiose e 

glicose) inibem a ação das endoglucanases. No entanto, quando o substrato for caracterizado 

quanto à sua estrutura cristalina e o tratamento for feito com enzimas mono-componentes já 

caracterizadas, pode-se avaliar a sinergia entre as atividades que constituem a atividade 

celulase total de uma determinada enzima ou de uma mistura de enzimas. 

As endoglucanases quebram ao acaso ligações β- 1,4 – glicosídicas presentes nas 

regiões amorfas da celulose e sua atividade é medida em relação a substratos solúveis com 

alto grau de polimerização como carboximetilcelulose (CMC), seja pela quantificação de 

açúcares redutores (CANEVASCINI, GATTLEN, 1981; GHOSE, 1987), ou por 

acompanhamento viscosimétrico (HULME, 1988). Os valores encontrados são avaliados 

levando em consideração que não há ação das exoglucanases devido a impedimentos estéricos 

(WU, 2007), por isso, recomenda-se que a atividade endoglucanásica seja medida pelos dois 

métodos: viscosidade e quantificação de terminações redutoras, em razão de que as 

exoglucanases também aumentam a quantidade de terminações redutoras (GHOSE, 1987). 
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Podemos verificar a atividade de β-glucanase utilizando oligossacarídeos solúveis, 

substratos com substituintes cromóforos como p-nitrofenil β-1,4-D-glucanopiranosídeo 

(JISNUSON, et al 1999; RAJOKA, et al 2002) e o metilumbeliferil-β-D-glucosídeo (BHAT, 

et al 1990), analisando cromóforos liberados durante a hidrólise ou pela análise de 

oligossacarídeos de menor grau de polimerização via HPLC. Para identificar 

microorganismos com atividade endoglucanásica pode ser usado o teste com placa de agar-

agar. A atividade endoglucanase é detectada de forma qualitativa ou semi-quantitativa através 

da coloração de polissacarídeos residuais, como CMC e celulose, com o corante vermelho de 

Congo. A maior vantagem de utilização do método com placa de agar está na possibilidade de 

se fazer vários ensaios simultâneos (SHARMA, et al 1986). No entanto, não apresenta 

precisão aceitável para expressar valores reais de atividade enzimática, sendo este método 

semi-quantitativo (SHARMA, et al 1986). 

 

1.5.2 Hidrólise de hemicelulose 

 

 

A hemicelulose é estruturalmente complexa e apresenta uma série de constituintes com 

grau de polimerização menor que da celulose e apresenta uma série de cadeias laterais, 

tornando complexo o entendimento dos mecanismos de hidrólise envolvidos na sua 

biodegradação. Essa complexidade na estrutura e na constituição da hemicelulose faz com que 

sua hidrólise enzimática seja dependente da atuação de enzimas específicas envolvidas na 

quebra das ligações da cadeia principal e das cadeias laterais de xilanas e glucomananas, 

incluindo arabinofuranosidase, feruloil esterase, ácido cumárico-esterase, acetil xilana 

esterase e glucuronidases (WYMAN, et al 2005). A Figura 15 apresenta as possíveis quebras 

de ligações na hidrólise da hemicelulose. 
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Figura 15. Representação das enzimas que atuam na hidrólise da hemicelulose 

(adaptado de SHALLOM, SHOHAM, 2003 ). 

 

As enzimas apresentadas na Figura 15 podem atuar em sinergia, ou seja, a ação de 

uma enzima pode ser modificada, positivamente ou negativamente, pela ação de outra, não só 

na hidrólise de materiais hemicelulósicos, mas ainda na hidrólise de materiais 

lignocelulósicos em sinergia com a hidrólise da celulose, o que não pode ser observado na 

hidrólise de substratos puros como xilana ou celulose (DOI, MURASHIMA, KOSUGI, 2003; 

POTANEN, et al 1990. De maneira similar à atuação das endo-β-1,4-glucanases, as endo-β-

1,4-D-xilanases também quebram aleatoriamente a cadeia de xilana, hidrolisando as ligações 

β-1,4-D-xilosídicas (POTANEN, SUNDBERG, 1988) e as exo-β-1,4-glucanases também 

apresentam CBM (TOMME, WARREN, GILKES, 1995). 

Tanto as endo-β-1,4-D-xilanases quanto as enzimas que atuam na parte exo do 

polissacarídeo apresentam atividade máxima em xilanas que possuem cadeias laterais, sendo 

que a atividade máxima de cada endo-β-1,4-D-xilanase é específica e depende da fonte de 

carbono utilizada para sua produção e da constituição da hemicelulose que deverá ser atacada, 
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já que este é um fator limitante na hidrólise devido ao aumento da hidrofobicidade do 

substrato na medida em que as ramificações são hidrolisadas (WAYMAN, PAREKH, 1990).  

Podemos citar as β-xilosidases as quais podem ser excretadas por fungos 

(DOBBERSTEIN, EMIS, 1991; CORTEZ, PESSOA, 1999; XIMENES, SILVEIRA, 

XIMENES, 1996) e bactérias (KHAN, REMBLAY, LEDUY, 1986; NANMORI, et al 1990), 

atuantes na xilobiose originária de terminações não redutoras, conforme apresentado na 

Figura 15, assim como as β-glucosidases na hidrólise da celobiose. 

Levando em consideração que modificações nas ramificações presentes na cadeia 

principal da hemicelulose ocorrem pela ação de enzimas de caráter exo-hidrolítico, fica 

evidente que existe uma atuação em sinergia entre as enzimas que degradam a hemicelulose. 

Como enzimas assessoras temos a feruloil-esterase, que hidrolisa a ligação entre 

arabinofurano e um ácido cinamílico originário da lignina (ZYL, et al 2007) e as α-L-

arabinofuranosidases que atuam na quebra da ligação entre o arabinofurano e a xilose ligada à 

cadeia da xilana (NUMAN, BHOSLE, 2006), e ambas estão representadas na Figura 15. 

 

1.5.3 Biodegradação da lignina 

 

Além da celulose, hemicelulose e pectina temos também a lignina presente na 

constituição de materiais lignocelulósicos, fator este que torna difícil a hidrólise enzimática 

destes materiais devido à liberação de inibidores e à adsorção não efetivada das enzimas 

(PALONEN, 2004).  

Podem-se citar as enzimas produzidas por fungos da podridão branca (White rot 

fungi), que apresentam a capacidade de expressar enzimas que degradam a lignina  como as 

Lignina Peroxidases (EC 1.11.1.14) (KIRK, FARREL, 1987), as Manganês Peroxidases (EC 

1.11.1.13) (SIERRA-ALVAREZ, et al, 2001) e as laccases (EC 1.10.3.2) (WANG, JIA, 

2007). 

1.6 Ação de Surfactantes  

 

Tem sido comprovado na literatura que durante a hidrólise de materiais 

lignocelulósicos a velocidade de hidrólise diminui rapidamente ao longo do tempo (GREGG, 

SADDLER, 1996), e que estes processos exigem altas concentrações de enzimas, sendo que a 
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adição de surfactantes aumenta em até 70% a conversão enzimática da celulose 

(BÖRJESSON, et al 2007), permitindo assim o uso de quantidades menores de enzimas.  

O aumento no potencial hidrolítico das enzimas ocorre possivelmente devido à 

prevenção na adsorção não produtiva das celulases à lignina, logo o tempo requerido para 

atingir a conversão máxima em açúcares solúveis é reduzido (ZACCHI, et al 2003) ajudando 

assim mais efetivamente na dessorção do que na adsorção enzimática (OTTER, et al 1984). 

Dentre os surfactantes mencionados na literatura, os não-iônicos apresentam-se mais efetivos 

no aumento do potencial hidrolítico de materiais lignocelulósicos, apresentando um efeito 

fraco na estabilidade térmica em celulases (TJERNELD, et al 2002). 

1.7 Conversão de biomassa em álcool 

 

 

O etanol é obtido via fermentação alcoólica de substratos sacarínicos pela levedura 

Saccharomyces cerevisae (SAHA, COTTA, 2008). Nas últimas décadas, muitas fontes de 

polissacarídeos vêm sido relatadas na literatura como materiais promissores para a utilização 

como fonte renovável de energia. Dentre elas se destacam os materiais lignocelulósicos, e no 

Brasil o bagaço de cana-de-açúcar apresenta o maior volume como resíduo agrícola (BON, 

GIRÍO, 2008). Esta alternativa visa um meio para reduzir o consumo de combustíveis fósseis 

emitindo quantidades menores de gás carbônico (SADDLER, MABEE, 2005). Para a 

obtenção de etanol de materiais lignocelulósicos via fermentação alcoólica fazem-se 

necessárias etapas de pré-tratamentos (descritos na seção 1.4) e de hidrólise dos 

polissacarídeos aos monômeros, para serem substratos na fermentação alcoólica (descrito na 

seção 1.5).  

São encontrados na literatura diferentes processos de conversão de biomassa a etanol 

como: conversão microbiológica direta (DMC – Direct Microbial Conversion) 

(SZCZODRAK, FIEDUREK, 1996); sacarificação e fermentação simultâneas (SSF – 

Simultaneous Saccharification and Fermentation) (CHEN, HAN, XU, 2008) e sacarificação 

seguida de fermentação (AGBLEVOR, JEOH, 2001). 

Os processos de DMC apresentam todos os estágios necessários para a conversão de 

biomassa: produção de enzimas (celulases, xilanases, β-glucosidases, pectinases, etc...); 

hidrólise enzimática e fermentação, interligados (SAHA, COTTA, 2008). A medida que 

ocorre a degradação dos polissacarídeos não fermentáveis e da lignina, aumenta a 
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acessibilidade das enzimas do complexo celulásico à celulose, e na medida que ocorre a 

formação de glicose, esta já atua como substrato para a fermentação alcoólica.   

O processo de SSF apresenta os processos de sacarificação e fermentação interligados 

em um único reator proporcionando menores tempos de fermentação com rendimentos mais 

elevados. Sendo assim, temos uma redução na inibição das celulases pela formação de 

glucose. No entanto, a inibição de possíveis leveduras pode ocorrer pela presença de 

celobiose. Outro aspecto negativo dos processos de SSF é que a fermentação e a sacarificação 

podem apresentar temperaturas ótimas diferentes de trabalho (SZCZODRAK, FIEDUREK, 

1996). 

A conversão de biomassa feita em etapas separadas, SHF, apresenta maior 

rentabilidade nas etapas de sacarificação e fermentação individualmente já que proporciona a 

ação das etapas em suas condições ótimas, no entanto ocorre uma limitação na produção de 

glucose devido à sua ação inibitória sobre as celulases (SZCZODRAK, FIEDUREK, 1996). 

 

1.7.1 Acrophialophora nainiana 

 

A hidrólise enzimática de materiais lignocelulósicos exige não só a aplicação de 

celulases, como também a presença de enzimas que possam facilitar a acessibilidade das 

celulases à celulose. Para hidrolisar a hemicelulose são necessárias outras enzimas, como 

xilanases, pectinases e feruloil-esterases (BON, GIRÍO, PEREIRA, 2008). Sendo assim, 

fungos filamentosos que possuem a capacidade de secretar estas enzimas simultaneamente 

apresentam uma ferramenta a mais na hidrólise de materiais lignocelulósicos como a 

Acrophialophora nainiana (XIMENES, et al. 2000(b)). O fungo A. nainiana tem sido relatado 

como um fungo termotolerante bom produtor de xilanases quando são usados materiais 

lignocelulósicos e xilana como substrato (XIMENES, et al. 2000(a)). 

Recentemente, duas xilanases da A. nainiana foram purificadas e caracterizadas, sendo 

que estas enzimas são termoestáveis, não apresentando atividade de celulase, mas com alta 

especificidade para xilana como substrato (XIMENES, et al. 2000(a)). Por estas 

características, a A. nainiana pode ser aplicada em processos de branqueamento de papel em 

elevadas temperaturas em valores de pH  neutro (DURAN, et al. 2008). 

Foi relatado recentemente que o complexo enzimático de A. nainiana fornece 

resultados satisfatórios em processos de biopolimento de tecidos de algodão em pH ácido (pH 

5) e em pH  neutro (pH 7) (RAU, et al 2008). 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivos gerais 

 

Este trabalho teve como objetivos gerais: 

• Desenvolver uma metodologia analítica para a avaliação das atividades 

endocelulásicas e exocelulásicas de extratos enzimáticos com um único 

substrato insolúvel, especificamente com papel de filtro na caracterização de 

diferentes monocomponentes e complexos celulásicos de T.  reesei ; 

• Estudar a hidrólise de bagaço de cana-de-açúcar com celulases de A. nainiana.  

2.2 Objetivos específicos 

 

a. Desenvolver um método analítico usando um único substrato, como papel de filtro 

para distinguir entre as atividades endo e exo de um complexo celulolítico; 

b. Aplicar o método desenvolvido na caracterização de diferentes celulases 

monocomponentes e extratos celulolíticos de T. reesei, variando pH, tempo de reação 

e agitação mecânica; 

c. Aplicar o método em outros substratos sólidos; 

d. Analisar o comportamento cinético do complexos celulolítico de H. jecorina (T. 

reesei) na hidrólise de papel filtro; 

e. Estudar a hidrólise de bagaço de cana-de-açúcar in natura, explodido a vapor e tratado 

com ácido sulfúrico com o complexo enzimático de A. nainiana crescido em 

diferentes fontes de carbono; 

f. Estudar a hidrólise de bagaço de cana-de-açúcar in natura, explodido a vapor e tratado 

com ácido sulfúrico com o complexo enzimático de A. nainiana crescido em celulose 

e avaliar diferentes parâmetros processuais usando-se planejamento fatorial completo 

24. 
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3 PARTE EXPERIMENTAL 

 

 

Este capítulo apresenta os materiais e as condições dos procedimentos utilizados na 

determinação das atividades enzimáticas dos diferentes preparados enzimáticos e as condições 

dos ensaios de hidrólise enzimática dos materiais lignocelulósicos. 

3.1 Enzimas 

 

 

Para os ensaios realizados foram utilizadas as seguintes preparações celulolíticas de 

Hypocrea jecorina (anteriormente T. reesei): Total Crude (com os componentes majoritários 

EG-I, EG-II, CBH-I CBH-II na proporção de 10/8/62/20) e Denimax (PANDEY 2006) são 

misturas completas de celulases e foram concedidas gentilmente pela Rhoem Enzyme 

(Finlândia; atualmente AB Enzymes) e Novozymes (Dinamarca), respectivamente. A EG-

rich, (com os genes CBH deletados, -cbh1 e cbh2, apresentando como componentes 

majoritários EG-I e EG-II na proporção 50/50) e CBH-rich ( com os genes EG deletados, -eg1 

e -eg2, com componentes majoritários CBH-I e CBH-II na proporção 85/15) foram 

produzidos por microorganismos geneticamente modificados pela Rhoem Enzymes 

(Finlandia). EG-III é uma celulase comercial monocomponente e foi fornecida pela Genencor 

Int. (Holanda, Finlândia; atualmente: Danisko). As celulases EG-I enriched (1651 RBB-CMC 

(Carboximetilcelulose tingida com Remazol Brilliant Blue) Unidades/g de ensaio) e EG-II  

enriched (1076 CMC Unidades/g de ensaio) tiveram suas atividades de CBH-I e CBH-II 

removidas e foram concedidas cordialmente por Mee-Young Yoon da Genencor Int. (EUA; 

atualmente: Danisko)  

As enzimas utilizadas para a verificação do estudo desta metodologia são do complexo 

celulásico de Trichoderma ressei e apresentam em repouso atividade ótima em pH 5,0 

(CAVACO-PAULO, 1998) a 50°C. 
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3.2 Métodos analíticos 

 

As reações de análise realizadas para verificar a atividade enzimática foram feitas em 

tubos de ensaio de 20 mL e foram realizadas em triplicata, enquanto que os experimentos de 

hidrólise de materiais lignocelulósicos foram feitos em erlemneyers de 125 mL. Tanto para os 

ensaios de atividade enzimática, como para os experimentos de hidrólise de materiais 

lignocelulósicos, foi feita a análise no tempo zero para descontar a quantidade de açúcares 

redutores existentes inicialmente. 

3.2.1 Quantificação de açúcares redutores totais 

 

 

A concentração de Açúcares Redutores Totais (ARtot) foi determinada de acordo com 

o método descrito por Miller em 1959 (MILLER, 1959), usando-se ácido-3,5-dinitro-

salicílico (DNS) na quantificação dos grupos redutores. A Figura 16 representa a reação que 

ocorre entre o DNS e os açúcares redutores. 

Ácido-3,5-dinitro-
salicílico

Unidade de açúcar
redutor total
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Figura 16. Representação da reação entre um açúcar redutor e o ácido-3,5-dinitro-

salicílico. 

 

O DNS pode reagir com grupos redutores, conforme a Figura 16, liberando o ácido-3-

amino-5-nitrosalicílico, o qual absorve luz em 540 nm com maior intensidade quando 

comparada ao DNS. A solução do reagente DNS foi preparada com a descrição proposta por 

Ghose em 1987. A solução do reagente DNS foi preparada através da dissolução de 10 g de 

DNS (Vetec código 1025) em 500 mL de água. Em seguida foram adicionados 200 mL de 

hidróxido de sódio 0,4 mol.L-1 (Vetec, código 101). Após a solubilização completa foram 

adicionados 300 g de tartarato duplo de sódio e potássio (Vetec, código 128) e por fim o 

volume foi aferido até 1000 mL em balão volumétrico.  
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A análise de ARsol foi empregada em três momentos neste trabalho: Primeiro na 

quantificação das atividades de FPAsol durante o desenvolvimento da metodologia; segundo 

nos ensaios de atividade contra substratos solúveis; e por fim nos experimentos de hidrólise 

enzimática de bagaço de cana-de-açúcar. A reação foi realizada misturando-se em um tubo de 

ensaio a alíquota da amostra com o AR e a solução do DNS. Em seguida, levou-se a mistura à 

fervura num banho termostatizado por aproximadamente 6 minutos, e depois se diluiu com 

água destilada. Deixou-se resfriar a temperatura ambiente, agitou-se o tubo de ensaio e fez-se 

a leitura da absorbância em 540 nm.  

As curvas analíticas foram preparadas com soluções aquosas de glucose nas 

concentrações 0; 0,25; 0,5; 1,0; 1,5 e 2,0 g.L-1 (0 até 11,10 µmol.mL-1). Para cada condição 

reacional diferente, foi utilizada uma curva nas mesmas condições como descrito nos itens das 

respectivas análises. Os resultados foram expressos em mg de glucose.mL-1. 

 

3.2.2 Atividades enzimáticas 

 

 

Na hidrólise de substratos lignocelulósicos estão envolvidas uma série de enzimas que 

atuam em sinergia. Desta forma, avaliar essas atividades para os complexos celulásicos 

utilizados neste trabalho é essencial. Os ensaios para determinar as atividades enzimáticas 

estão baseados na quantidade de produto formado após um determinado intervalo de tempo, 

considerando-se que a atividade enzimática internacional (UI) é definida como a quantidade 

de enzima necessária para liberar 1 µmol de unidade monomérica de produto (glucose, xilose, 

manose...) por unidade de volume e por minuto de reação (MARTINS, 2005). Sendo assim, 

os valores de atividade enzimática (UI) e de concentração enzimática (UI.mL-1), foram 

calculados de acordo com as Equações 01 e 02, expressas da seguinte forma: 

 

t

VARF
molUI R××

=× − )min( 1µ    [Equação 01] 

 

E

R

Vt

VARF
mLmolmLUI

×
××=×× −−− )min(. 111 µ    [Equação 02] 

 

Onde:  
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F: Fator de diluição da enzima 

AR: Açúcares redutores produzidos em µmol.mL-1 

t: tempo em minutos 

VR: Volume total da reação 

VE: Volume de enzima na reação 

 

 

3.2.2.1 Atividade em Papel Filtro 

 

 

A reação para a análise da atividade enzimática sobre o papel-filtro foi executada em 

tubo de ensaio (20 mL) com 500 µL da fonte enzimática, 1000 µL de tampão e 50 mg de 

substrato papel filtro (PF) Whatman nº 1 (1 x 6 cm), com 60 min de incubação a 50°C. O PF 

Whatman n° 1 é feito de celulose refinada de alto grau de pureza e apresenta cristalinidade de 

aporximadamente 45%, com grau de polimerização em torno de 750-2800, sendo assim, é 

considerado uma combinação de regiões cristalinas e amorfas (ZHANG et al, 2006).  

 

3.2.2.1.1 Quantificação da atividade (total) em papel filtro. 

 

Para a análise da atividade total em papel filtro (FPAtot), conforme descrito por Ghose 

(1987), a reação com DNS foi feita na presença do substrato PF. Após a reação, a mesma foi 

interrompida pela adição de 3,0 mL de DNS. Em seguida, o tubo de ensaio com a mistura da 

reação mais DNS foi levado à fervura, por no mínimo 5 minutos e então diluído com 8,0 mL 

de água destilada, misturado em Vortex (agitador para tubos de ensaio), resfriado e foi feita a 

leitura da absorbância em 540 nm. A curva analítica foi realizada utilizando 1,5 mL de 

solução de glucose (0; 0,25; 0,5; 1,0; 1,5 e 2,0 g.L-1) tamponada no mesmo pH da reação, com 

3,0 mL de DNS, e a quantificação de AR foi realizada da mesma forma para as reações com 

PF. A atividade enzimática foi calculada conforme Equação 1. 

 

3.2.2.1.2 Quantificação da atividade solúvel em papel filtro. 
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Para a análise de atividade celulásica solúvel em papel filtro (FPAsol), foi realizada a 

quantificação de ART presentes no sobrenadante após o término da reação. Como para a 

atividade padrão em papel filtro o tempo de reação foi de 60 min. Retirou-se uma alíquota de 

0,5mL da reação enzimática com 1,5 mL de volume total como descrito no item 3.3.2, 

separando-se o substrato sólido com grupos redutores dos açúcares redutores solúveis, e em 

seguida adicionou-se 0,5 mL de solução de DNS. A seguir os tubos foram levados à fervura, 

aproximadamente a 100°C durante 5 minutos e então foram feitas diluições com 6,5 mL de 

água destilada. Para o ponto zero da análise de ARsol foi realizada uma reação utilizando 

0,5 mL de DNS com 0,333 mL de tampão e 0,167 de enzima. A curva analítica foi realizada 

utilizando 1,5 mL de solução de glucose (0; 0,25; 0,5; 1,0; 1,5 e 2,0 g.L-1) tamponada no 

mesmo pH da reação, com 3,0 mL de DNS, e a quantificação de AR foi realizada da mesma 

forma para as reações com PF. A atividade enzimática foi calculada conforme Equação 1. 

 

3.2.2.1.3 Quantificação da atividade insolúvel em papel filtro. 

Após a determinação dos ARtot e ARsol produzidos, foi então calculada a quantidade 

de ARinsol conforme equação 3: 

ARinsol = ARtot – ARsol    [Equação 03] 

A atividade FPAinsol foi calculada conforme Equação 1. 

 

3.2.2.1.4 Determinação das atividades celulásicas endo e exoglucanases em avicel, 

viscose e algodão.  

Para a análise de avicel como substrato, 1,0 mL de uma suspensão 1% (p/v) de avicel 

PH – 101 (~50µm, Fluka BioChemika, Irlanda), preparada em tampão citrato 0,1 M, foi 

incubada com 0,5 mL de enzima por 60 minutos. Segundo a literatura, a cristalinidade do 

avicel está na faixa de 50-60% com grau de polimerização em torno de 150-500 (ZHANG et 

al, 2006). A formação de açúcares redutores foi analisada como descrito anteriormente 

(capítulo. 3.2.1). Para a análise da quantidade ARtot e da atividade total foi adicionado DNS 

diretamente na mistura reacional. Para a analise de ARsol a mistura reacional foi centrifugada 

por 1 minuto. Foram retirados e reagidos 0,5 mL do sobrenadante com 0,5 mL de DNS. A 

mistura foi levada à fervura por 5 minutos, diluída em água destilada e a absorbância da 
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solução foi medida em 540 nm. As atividades foram calculadas conforme descrito para papel 

de filtro através das equações 1 e 2.  

As análises com viscose e algodão foram realizadas de forma similar a de papel filtro, 

pesando 50 mg de substrato por análise. As fibras de algodão foram lavadas antes das análises 

em solução de carbonato de sódio (1,0 M) e 1% de umectante (Sandozin, Clariant, São Paulo, 

Brasil) durante 120 minutos a 80°C em máquina de tingimento Tubo Test (KIMAK, Brusque, 

SC, Brasil) com rotação vertical em tubos de polipropileno de 100 mL de volume. Então as 

fibras foram neutralizadas com ácido acético (1%) e lavadas duas vezes com água destilada. 

As fibras de viscose apresentam cristalinidade de aproximadamente 25% e grau de 

polimerização na faixa de 250-350. Já para as fibras de algodão, a cristalinidade é 

aproximadamente de 70% com grau de polimerização em torno de 2000-3000 (ANDREAUS, 

2008(a)). 

Para aquantificação de AR foram utilizadas curvas analíticas com concentrações de 

glucose (pH 5,0) na amostra que corresponderam de 0; 0,25; 0,5; 1,0; 1,5 e 2,0 g.L-1 expressos 

em 1min−×molµ .  

Para a quantificação de ARsol e ARtot, respectivamente, na hidrólise de avicel, viscose 

e algodão, as curvas analíticas foram preparadas de 0,5 e 1,5 mL de solução de glucose e 0,5 e 

3,0 mL de DNS. Em seguida as misturas foram levadas à fervura por 5 minutos e diluídas 

com 6,5 e 8,0 mL, de água respectivamente para ARsol e ARtot. 

 

 

3.2.2.2 Atividade enzimática em substratos solúveis 

 

 

Este procedimento de ensaio foi utilizado para as atividades em carboximetilcelulose 

(atividade de CMCase), em xilana (atividade de xilanase) e em pectina (atividade de 

pectinase). 

A mistura da reação de 250 µL da fonte enzimática e 250 µL solução 0,4% de 

substrato tamponado com tampão acetato (0,1 mol.L-1 em pH 5,0) foi incubada durante 30 

min a 50°C. A reação foi interrompida pela adição de 0,5 mL de DNS, a mistura foi levada à 

fervura por 5 min, resfriada à temperatura ambiente e diluída com 6,5 mL de água destilada. 

Os resultados foram expressos em 1min−×molµ .  
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Para a conversão, o cálculo efetivo da quantidade de ARtot formados, foi construída 

uma curva analítica específica com o açúcar monomerico principal que se esperava produzir a 

partir de cada substrato,ou seja, glucose para a atividade em CMC, xilose para a atividade em 

xilana e ácido galacturônico para a atividade em pectina, nas concentrações 0; 0,25; 0,5; 1,0; 

1,5; 2,0 g.L-1.  

As reações das curvas analíticas continham 0,5 mL de alíquota do respectivo açúcar 

tamponado e 0,5 mL de DNS, diluído então para 6,5 mL de água após a fervura por 5 min. 

 

 

3.2.3 Quantificação de Glucose 

 
A quantificação de glucose liberada ao longo da hidrólise enzimática de bagaço de 

cana-de-açúcar foi realizada com reagente GOD-POD (glucoseoxidase peroxidase, Glicose 

PAP Liquiform, LABTEST, Lagoa Santa, Brasil). A reação foi realizada com uma alíquota de 

100 µL do experimento e 1,0 mL de reagente GOD-POD durante 10 minutos a 25°C. Em 

seguida, os tubos foram agitados e feita  a leitura espectral em 500 nm. Para a conversão em 

quantidade de glucose foram realizadas curvas analíticas com o padrão glucose (VETEC, 

Duque de Caxias, Brasil) nas concentrações 0; 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 g.L-1, realizando as 

análises da mesma forma como descrito acima. 

 

3.2.4 Determinação da proteína total solúvel 

 
 

A determinação de proteína total em solução foi realizada utilizando o método de 

Bradford (BRADFORD, 1976). Para a preparação da solução do reagente de Bradford 100 mg 

do corante Coomassie Brilliant Blue G250 (Merck, Alemanha) foram dissolvidos em 100 mL 

de etanol 95% (VETEC), depois foram adicionados lentamente 200 mL de ácido fosfórico 

concentrado (Vetec, Rio de Janeiro – RJ, Brasil), gota a gota com o auxílio de uma bureta, e 

em seguida a solução foi avolumada para 2L com água destilada. Para a quantificação de 

proteína total solúvel 200 µL da solução de proteína foram reagidos com 800 µL de reagente 

de Bradford bem misturados e a absorbância foi lida em 595 nm após 10 minutos.  

Para o cálculo de mg de proteína em solução foi construída uma curva analítica com  

albumina bovina sérica, fração V, (INLAB)  nas concentrações de 0; 0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 1,0 
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g.L-1. Todas as análises foram feitas em triplicata, e os resultados foram expressos em g.L-1 de 

proteína.  

 

3.3 Influência do pH nas atividades celulásicas 

 
 

Para estudar a influência do pH nas atividades celulásicas das diferentes preparações 

enzimáticas, os ensaios foram realizadas em meio tamponado nos pHs 4,0; 4,5; 5,0; 6,0 e 7,0. 

Os tampões utilizados foram de pH 4,0 a 5,5, ácido acético/NaOH 0,1 mol.L-¹; e de pH 6,0 a 

7,0, KH2PO4/NaOH 0,1 mol.L-¹ (HANDBOOK of CHEMISTRY and PHYSICS 2009).  

  
 

3.4 Influência da agitação na determinação da ativi dade em papel 

filtro 

 
 

Para analisar a influência da agitação mecânica na determinação das diferentes 

atividades em papel filtro e mostrar o efeito da atividade de endoglucanase sob agitação 

mecânica, os ensaios para determinar as atividades, conforme descrito acima (capítulo. 

3.2.2.1) foram realizados com agitação orbital de 150 rpm. Para isso, tubos de ensaio com 

tampa, com toda a mistura reacional foram colocados em estantes adequadas, as quais foram 

fixadas a uma incubadora termostatizada com ar (TE - 424 E4, Tecnal, Brasil) e submetidos a 

agitação. Os resultados foram comparados com os dos ensaios sem agitação. 

 

3.5 Preparação do substrato bagaço de cana-de-açúca r. 

 
 

Foram recebidas três amostras de bagaço de cana-de-açúcar oriundas da usina Vale do 

Rosário, sendo que estas amostras foram submetidas a dois pré-tratamentos no grupo de 

pesquisa do professor George J. M. Rocha da Escola de Engenharia de Lorena – São Paulo. O 

bagaço de cana-de-açúcar “in natura” foi submetido a dois pré-tratamentos: um com explosão 

a vapor; e outro com solução ácida, proporcionando assim dois novos substratos com 

proporções de celulose, hemicelulose, lignina, cinzas e extrativos diferentes, conforme a 

Tabela 2.  
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3.5.1 Pré-tratamento com explosão a vapor 

 

O bagaço in natura, contendo aproximadamente 50% de umidade, foi carregado em 

um reator de 5000 litros, somando entre 700 a 1000 kg de bagaço úmido. O reator foi fechado 

pneumaticamente e pressurizado com vapor fluente até atingir uma pressão de 15,7 kg/cm2. 

Manteve-se pressurizado durante 7 minutos (pressão final de 15,3 kg/cm2 equivalente a 

200oC). Após este tempo o reator foi despressurizado subitamente, com a abertura total da 

válvula em aproximadamente 15 segundos. O material pré-tratado foi recolhido em um 

ciclone. Este material foi exaustivamente lavado até a remoção total dos componentes 

solubilizados na reação de auto-hidrólise, seco ao ar livre e devidamente armazenado para 

futuras reações de deslignificação e hidrólise enzimática (ROCHA et al., 1997; GOUVEIA et 

al., 2009).  

 

3.5.2 Pré-tratamento com ácido sulfúrico 

 

O pré-tratamento do bagaço in natura com aproximadamente 50% de umidade foi 

efetuado em escala piloto em um reator de ferro revestido de aço inoxidável com capacidade 

de 350L, com uma solução de ácido sulfúrico contendo 100 mg por grama de bagaço seco 

(1% m/v) e relação sólido/líquido de 1:10, a uma temperatura de 120ºC por 10 minutos. Após 

este período, procedeu-se a separação do bagaço pré-tratado com solução de ácido sulfúrico 

da fração hidrolisada, conforme descrito acima. 

Esse material foi lavado em uma centrífuga semi-industrial com capacidade de 100 

litros a 1500 rpm até a completa remoção dos açúcares presentes.  

O rendimento do experimento piloto foi de 65%, sendo solubilizados 35% de seus 

componentes. 

A análise da composição química dos materiais foi feita em triplicata e é apresentada 

na Tabela 2. 
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Tabela 2. Composição química (% massa) dos substratos de bagaço de cana-de-açúcar 

utilizados. 

Substrato 

 

Celulose 

(%) 

Hemicelulose 

 (%) 

Lignina 

(%) 

Cinzas 

(%) 

Extrativos  

(%) 

Total  

(%) 

in natura 43,8 ± 1,1 25,8 ± 0,85 22,1 ± 0,76 1,4 ± 0,2 6,1 ± 0,3 99,2 ± 0,82 

explodido a 
vapor 50,67 ± 0,55 8,9 ± 0,12 34,3 ± 0,35 5,5 ± 0,10 - 99,75 ± 0,39 

tratado com  
ácido sulfúrico 58,4 ± 1,4 6,5 ± 03 32,0 ± 0,2 2,9 ± 0,3 - 99,3 ± 0,6 

 

 
A homogeneização dos substratos de bagaço de cana-de-açúcar recebidos foi feita com 

trituração sucedida de peneiração. Antes da trituração, os bagaços foram submetidos a 

peneirações, feitas com peneiras nos tamanhos: 4, 14 e 32 mesh. Desta forma, ficaram 

divididos em 4 frações: <4, <14, <32 e >32 mesh, considerando-se que uma peneira de 10 

mesh apresenta aberturas de 1,7 mm.  

As 2 maiores frações dos 3 bagaços, in natura, explodidas a vapor e tratadas com 

ácido sulfúrico (<4 e <14 mesh) foram trituradas com Picador GP-150 1500 Gharten.  

Após a moagem, o bagaço foi novamente peneirado em peneiras de tamanho 14 e 32 

mesh, o que forneceu três frações de cada bagaço: <14, <32 e >32 mesh. 

As proporções dos bagaços ao final das etapas de homogeneização são apresentadas na 

Tabela 3. 

 
Tabela 3. Proporções e distribuição de partículas dos bagaços de cana-de-açúcar 

utilizados. 

Tamanho das partículas (mesh)  in natura (%)   Explodido a vapor (%) Tratado com H2SO4 (%) 

 >32  36,52 36,52 13,15 

<32 37,27 49,77 21,11 

<14 23,55 13,71 65,74 
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3.6 Experimentos de hidrólise com preparações enzim áticas de 

A. nainiana crescido em diferentes fontes de carbono. 

 

Os experimentos de hidrólise dos substratos lignocelulósicos, com acompanhamento 

cinético da conversão do material em glucose e ART, foram realizados com 80 mL de volume 

total em erlenmeyer de 125 mL nas incubadoras com agitação orbital TE 424 E2 e TE 424 E4 

da Tecnal. Todos os experimentos de hidrólise foram feitos em duplicata, com exceção do 

ponto central do planejamento fatorial, que foi realizado em triplicata. Nestes experimentos, 

foram utilizados preparados enzimáticos de Acrophialophora nainiana os quais foram 

cultivados em diferentes fontes de carbono. 

As diferentes preparações enzimáticas de A. nainiana foram testadas frente à hidrólise 

de bagaço de cana-de-açúcar in natura, explodido a vapor e tratado com ácido sulfúrico, em 

experimentos realizados em erlenmeyer de 125 mL durante 48 horas, em incubadora TE 424 

E2 (Tecnal) com 150 rpm de agitação orbital. Nestes experimentos foram utilizadas 

preparações enzimáticas fornecidas pelo professor Dr.Edivaldo F. Ximenes Filho do 

Departamento de Biologia Celular do Instituto de Biologia da Universidade de Brasília. Os 

extratos foram produzidos por fermentação submersa de Acrophialophora nainiana utilizando 

1% das seguintes fontes de carbono: resíduo de algodão; celulose; bagaço de cana-de-açúcar; 

e engaço de banana. Para os ensaios de hidrólise foram utilizados 25g.L-1 de substrato e uma 

relação de 10 %(v/v) de enzima, a 150 rpm de agitação orbital, todos em duplicata a 50°C e 

pH 5,0 em tampão acetato. 

 

3.7 Avaliação dos parâmetros processuais da hidróli se do 

bagaço de cana-de-açúcar explodido a vapor com A. nainiana. 

 
 
Para a investigação da influência dos parâmetros na hidrólise de bagaço de cana-de-

açúcar explodido a vapor foi utilizada a preparação enzimática de Acrophialophora nainiana 

cultivada em engaço de banana, a qual forneceu as melhores taxas de conversão nos ensaios 

preliminares, descritos acima (capítulo 1.1). Os ensaios de hidrólise foram realizados 

conforme planejamento fatorial completo 24 com ponto central (Delineamento Composto 

Central), variando: a concentração de enzima de 5 a 20% (v/v), a concentração de Tween 80 

da Oxiteno como surfactante de 0,5 a 5g.L-1, a concentração de bagaço de cana-de-açúcar 
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explodido a vapor, conforme Tabela 2 como substrato foi de 15 a 35 g.L-1 e variando a 

temperatura de 40 a 60°C em incubadora de agitação orbital de 150 rpm (TE 424 E4) 

conforme apresentado na Tabela 4, sendo que somente o ponto central foi realizado em 

triplicata enquanto que os demais foram feitos em duplicata. 

 
Tabela 4. Matriz de planejamento fatorial experimental 24 

Experimento Temperatura (°C) [Surfactante] g.L-1 [enzima]% (v/v) [Substrato] g.L-1 
1 40 0,5 20 15 
2 60 0,5 20 15 
3 40 5 20 15 
4 60 5 20 15 
5 40 0,5 5 15 
6 60 0,5 5 15 
7 40 5 5 15 
8 60 5 5 15 
9 40 0,5 20 35 
10 60 0,5 20 35 
11 40 5 20 35 
12 60 5 20 35 
13 40 0,5 5 35 
14 60 0,5 5 35 
15 40 5 5 35 
16 60 5 5 35 
17 50 2,75 10 25 
18 50 2,75 10 25 

19 50 2,75 10 25 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Desenvolvimento de uma metodologia para compara r as 

atividades endoglucanase e exoglucanase num complex o 

celulolítico usando substratos sólidos. 

 

Serão mostrados nos próximos capítulos os resultados encontrados com os 

experimentos realizados para verificar a eficiência da metodologia proposta usando diferentes 

preparados com atividade celulase em diferentes condições de pH e ainda comparando 

resultados obtidos para os ensaios de atividade em repouso e sob agitação.  

Nos resultados, gráficos e discussões apresentados a seguir a atividade baseada na 

determinação da soma dos ARsol  e ARinsol é denominada Atividade Celulásica Total (FPAtot), 

a atividade baseada na análise de AR solúveis produzidos os quais são formados 

principalmente pelas enzimas celobio-hidrolase e β-glucosidases em um ensaio de FPAse, 

retirando-se uma alíquota de 0,5 mL, é denominada de Atividade Celulásica Solúvel (FPAsol). 

A quantidade de ARinsol é calculada pela diferença entre a atividade de ARtot e ARsol, como 

para atividade de FPAtot e a FPAsol e é denominada como Atividade Celulásica Insolúvel 

(FPAinsol).  

4.1.1 Comportamento cinético das atividades FPA sol , FPAinsol  e FPAtot  

com celulases de T. reesei 

Com o objetivo de verificar a atuação sinérgica das atividades de endoglucanase e de 

exoglucanase, foram feitos acompanhamentos cinéticos para as enzimas TC Crude, EG-Rich e 

CBH-Rich realizando ensaios de atividade contra papel de filtro para FPAtot e FPAsol, em pH 

5,0 com tampão  acetato 0,1 mol.L-1.  

4.1.1.1 Comportamento cinético das atividades FPAsol, FPAinsol e FPAtot com 

celulases de TC Crude 

 

Os resultados desse ensaio em repouso para o comportamento da enzima TC Crude 

são apresentados na Figura 17. 
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Figura 17. Acompanhamento cinético das atividades em Papel Filtro (PF) da enzima TC 

Crude sem agitação. 

 

Os resultados do experimento mostram que, com 10 minutos de ensaio, a atividade de 

FPAtot se deve apenas à formação de ARinsol e à atividade endoglucanase, ou seja temos 

apenas atividade FPAinsol. Somente com 20 minutos de reação podemos observar ARsol e 

alguma atividade de FPAsol (exoglucanase), a qual aumenta até o final da reação. Com 40 

minutos de reação, as atividades FPAinsol e FPAsol participam igualmente da atividade FPAtot, 

temos neste ponto o equilíbrio em que a produção de açúcares ARsol e ARinsol pela ação do 

complexo enzimático, são iguais. 

Sob agitação verificou-se um aumento considerável da atividade FPAtot e da atividade 

FPAinsol, como demonstrado na Figura 18. 
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Figura 18. Acompanhamento cinético das atividades em papel filtro da enzima TC  

Crude com agitação. 

 

Assim como no experimento em repouso (Figura 17), foi efetuado o mesmo 

procedimento para o experimento sob agitação (Figura 18). Com 10 minutos de reação a 

atividade de FPAtot é quase que constituída unicamente pela atividade FPAinsol  

(endoglucanase) e somente com 20 minutos de reação observou-se considerável formação de 

ARsol e atividade de FPAsol.  

Observa-se nas Figura 17 e Figura 18 que os valores das atividades FPAtot e  FPAinsol 

diminuem após um certo tempo de reação, enquanto que a atividade FPAsol, aumenta até 60 

min de reação. Na Figura 19 é apresentada a produção de açúcares redutores totais (ARtot), 

solúveis (ARsol) e insolúveis (ARinsol) ao longo dos 60 minutos de reação. 
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Figura 19. Acompanhamento cinético da produção de açúcares redutores (AR) na 

hidrólise de papel filtro com a enzima TC Crude: A = em repouso; B = sob agitação. 

 

Apesar do valor das atividades em papel filtro apresentarem um decréscimo em 

relação ao tempo, como mostrado nas Figura 17 e Figura 18, a quantidade de AR produzidos 

aumenta, e é notável a ação positiva do complexo enzimático sob agitação, Figura 19 A e B. 

 

4.1.1.2 Comportamento cinético das atividades FPAsol, FPAinsol e FPAinsol 

com celulases de EG-Rich 

 

Para a enzima EG-Rich, Figura 20, o comportamento cinético na hidrólise de papel 

filtro apresentou maior valor para as atividades de FPAtot e FPAinsol com 30 minutos de reação 

enquanto que a atividade FPAsol aumentou até 40 minutos e se manteve estável até 60 

minutos.  
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Figura 20. Acompanhamento cinético das atividades em Papel Filtro (PF) da enzima 

EG-Rich sem agitação. 

O ensaio sobre agitação mecânica, apresentado na Figura 21, mostrou um aumento 

significativo em todas as atividades principalmente na atividade de FPAinsol, o aumento nas 

atividades FPAtot e FPAsol  foi causado principalmente devido a maior eficiência na etapa de 

adsorção/dessorção das endoglucanases. 
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Figura 21. Acompanhamento cinético das atividades em Papel Filtro (PF) da enzima 

EG-Rich sem agitação. 

 

Os resultados apresentados na Figura 20 e na Figura 21, mostram uma diminuição 

nas atividades ao longo dos 30 minutos finais, principalmente para as atividades FPAtot e 
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FPAinsol, no entanto o comportamento cinético para a produção de ARs, Figura 22, mostra o 

que ocorre quanto a quebra das ligações glucosídicas. 

 

 

Figura 22. Acompanhamento cinético da produção de açúcares redutores na hidrólise de 

papel filtro com a enzima EG-Rich: A = em repouso; B = sob agitação. 

 

Os gráficos mostram que a diminuição nos valores das atividades FPAtot e FPAinsol 

no experimento em repouso após 30 minutos (Figura 20) é devido à continuidade na 

produção de ARinsol Figura 22A, possivelmente devido à um equilíbrio de adsorção/dessorção. 

Enquanto que a diminuição das atividades FPAtot e FPAinsol ao longo dos 60 minutos 

observada sobre agitação (Figura 21) é devido ao aumento linear na produção de ARtot ARsol 

e ARinsol sendo que esse aumento é mais acentuado na produção de  ARS (Figura 22B).  

4.1.1.3 Comportamento cinético das atividades FPAsol, FPAinsol e FPAtot com 

celulases de CBH-Rich 

 

A enzima CBH-Rich apresentou um comportamento semelhante ao das enzimas TC 

Crude e EG-Rich (seções 4.1.1.1 e 4.1.1.2) na hidrólise de papel de filtro, Figura 23, 

apresentando maior atividade de FPAtot e FPAinsol no início da reação, enquanto que a 

atividade de FPAsol surge significativamente em 30 minutos de reação ficando praticamente 

constante até 50 minutos e por fim aumenta até 60 minutos.  
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Figura 23. Acompanhamento cinético das atividades em Papel Filtro (PF) da enzima 

CBH-Rich sem agitação. 

 

Com agitação o comportamento cinético da enzima CBH-Rich na hidrólise de papel 

filtro, apresentado na Figura 24, demonstra que todas as atividades aumentaram, porém, neste 

caso a atividade de FPAsol aumenta até 40 minutos de reação se mantendo constante no 

intervalo de 40 a 50 minutos e por fim aumenta até 60 minutos.  As atividades de FPAtot e 

FPAinsol apresentam-se mais intensas nos primeiros 20 minutos, no entanto a atividade de 

FPAinsol diminui no intervalo de 20 a 40 minutos, se mantém constante até 50 minutos diminui 

novamente  até 60 minutos.  

Figura 24. Acompanhamento cinético das atividades em Papel Filtro (PF) da enzima 

CBH-Rich com agitação. 
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A Figura 25 apresenta os dados para o comportamento cinético da enzima CBH-Rich 

na produção de ARsol na hidrólise de papel-filtro. Podemos observar que no intervalo entre 10 

e 20 minutos do experimento em repouso (Figura 25A) houve um aumento sutil na produção 

de ARtot e ARinsol enquanto que o aumento no tempo ´muito maior, o que provoca uma 

diminuição nas atividades FPAtot e FPAinsol neste intervalo.  

Para o experimento com agitação (Figura 25B) a produção de ARinsol aumenta quase 

que linearmente até 20 minutos se mantendo constante no intervalo entre 20 e 40 minutos, 

aumentando até 50 minutos e por fim apresenta uma forte diminuição no intervalo de 50 a 60 

minutos, possivelmente devido ao aumento da produção de ARsol, sendo assim, de acordo 

com a Figura 24, o aumento na atividade FPAsol no intervalo de 50 a 60 minutos pode ser 

devido a transformação do substrato insolúvel em substrato solúvel de menor grau de 

polimerização. 

 

Figura 25. Acompanhamento cinético da produção de açúcares redutores na hidrólise de 

papel filtro com a enzima CBH-Rich: A = em repouso; B = sob agitação. 

4.1.2 Análise da celulase EG-rich de T. reesei 

 

A enzima EG-rich do T. reesei é uma endoglucanase que constitui uma mistura da 

endoglucanase I e endoglucanase II (EG I e EG II), as quais são enzimas neutras aplicadas no 

tratamento de fibras celulósicas (DING, et al 2007). A Figura 26 apresenta o perfil das 

atividades: FPAtot, FPAsol e FPAinsol para a enzima EG-rich. 
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Figura 26. Atividade em papel filtro (PF) da enzima EG-rich do fungo Trichoderma 

reesei sem agitação. 

 

Comentário: EG-rich é uma celulase onde as atividades de CBH I e CBH II foram 

eliminadas geneticamente, ou seja, trata-se de uma enzima unicamente com atividades 

endoglucanásicas. 

 

Os resultados das atividades em papel filtro para a celulase EG-rich sem agitação, 

apresentados na Figura 26, mostraram que neste complexo as atividades de exoglucanases 

foram maiores que as atividades de FPAinsol para os pHs analisados. As atividades em papel 

filtro tiveram os melhores resultados nos pH 4,0 para FPAtot (6,48 ± 0,35 UI), 4,5 para FPAsol 

(4,96 ± 0,28 UI), e 5 em tampão acetato de sódio para atividade FPAinsol (2,15 ± 0,38 UI), 

porém considerando o desvio padrão não houve diferenças significativas para estas atividades 

entre pH 4,0 e 7,0.  

A Figura 27 apresenta o perfil da celulase EG-rich em PF com agitação. 
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Figura 27. Atividade em papel filtro da enzima EG-Rich do fungo Trichoderma reesei 

com agitação. 

 

Observou-se (Figura 27) que as atividades foram aumentadas pela agitação nos 

diferentes pHs analisados, e a atividade endoglucanase superou a atividade exoglucanase em 

todos os valores de pH mostrando a coerência dos resultados obtidos com a metodologia 

proposta, já que se trata de uma endoglucanase. As relações entre as três atividades nas 

condições de ensaios são apresentadas na Tabela 5. 

Tabela 5. Influência da agitação na atividade FPAinsol (endoglucanase) e FPAsol (CBH + 

β-glucosidase) para a celulase EG-Rich do fungo Trichoderma reesei. 

 Em repouso Com agitação 
Variação da atividade devido à 

agitação 

pH 
FPAinsol de 
FPAtot (%) FPAinsol/FPAsol 

FPAinsol de 
FPAtot (%) FPAinsol/FPAsol FPAinsol(%) FPAsol (%) 

4,0 31,37 ± 5,47 0,46 ±0,08 74,41 ±8,30 2,91 ± 0,32 260,97 ± 40,22 -43,25 ± 7,44 

4,5 20,94 ± 6,80 0,26 ± 0,09 71,46 ± 4,61 2,50 ± 0,16 451, 92 ± 35,59 -41,62 ± 1,38 

5,0  36.52 ± 5,74 0,58 ± 0,09 79,48 ± 4,41 3,87 ± 0,21 245, 05 ± 19,14 -48,76 ± 8,43 

6,0 24,61 ± 19,32 0,25 ± 0,19 61,97 ± 3,30 1,63 ± 0,08 279,68 ± 20,20 -42,10 ± 8,32 

7,0 32,77 ± 0,01 0,38 ± 0,01 85,11 ± 11,69 5,73 ± 0,79 591,28 ± 94,04 -52,27 ± 15,74 
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Observa-se que a atividade FPAinsol sofreu aumento devido à agitação, enquanto que a 

atividade FPAsol diminuiu. A Tabela 5 apresenta a relação entre as atividades endoglucanase e 

celobio-hidrolase + β-glucosidase, em repouso e com agitação, e fica evidente que esta 

proporção aumenta, sendo que os maiores valores para a relação da atividade FPAinsol/FPAsol 

foram obtidos com pH 5,0 (0,58 ± 0,09%) em repouso e pH 7,0 (5,73 ± 0,79%) com agitação. 

Estes resultados mostram claramente a importância da agitação para a atividade 

endoglucanase (CAVACO-PAULO, ALMIEDA 1994; CAVACO-PAULO, et al 1999).  

4.1.3 Análise da celulase EG-I enriched de T. reesei 

 

A enzima EG-I enriched é uma preparação de celulases da T. reesei geneticamente 

modificada com maior quantidade da enzima EG I (Genencor) apresentando atividade 

representativa na hidrólise de CMC e de fibras têxteis (CAVACO-PAULO, 1995). 

Para a celulase EG–I enriched em repouso, a atividade FPAinsol (endoglucanase) foi 

menor que a atividade FPAsol (CBH + β-glucosidase) em todos os pHs (Figura 28). 
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Figura 28. Atividade em papel filtro da enzima EG-I enriched do fungo Trichoderma 

reesei sem agitação. 
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As atividades de FPAtot e FPAinsol foram maiores em pH 4,5 (9,56 ± 0,99 e 3,91 ± 0,98 

UI,  respectivamente), enquanto que para a atividade FPAsol houve pouca diferença entre pH 

4,5 e 6,0. 

Com agitação, a celulase EG–I enriched apresentou (Figura 29) maior atividade 

FPAinsol do que FPAsol em todos os pHs. Mesmo assim, existe uma atividade FPAsol, que 

aumentou ligeiramente, principalmente nos pH 4 e 4,5 com a agitação (Tabela 6).  

 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0

pH

A
tiv

id
ad

e 
em

 P
ap

el
 d

e 
F

ilt
ro

 (
U

I)

FPAtot

FPAsol

FPAinsol

 

Figura 29. Atividade em papel filtro da enzima EG-I enriched do fungo Trichoderma 

reesei com agitação. 

 

A agitação aumentou a atividade de FPAtot em todos os pHs  sendo que os melhores 

resultados foram em pHs 4,5 e 5  com os valores 15,00 ± 0,66 UI e 14,97 ± 2,32 UI. A Tabela 

6 apresenta os valores das atividades de FPAinsol e CBH + β-glucosidase para a EG-I enriched.  
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Tabela 6. Influência da agitação na atividade FPAinsol (endoglucanase) e FPAsol (CBH + 

β-glucosidase) para a celulase EG-I enriched do fungo Trichoderma reesei. 

 Repouso Agitação 
Variação da atividade devido à 

agitação 

pH 
FPAinsol de 
FPAtot (%) FPAinsol/FPAsol 

FPAinsol de 
FPAtot (%) FPAinsol/FPAsol FPAinsol(%) FPAsol (%) 

4,0 48,92 ± 7,86 0,87 ± 0,03 62,73 ± 6,22 1,68 ± 0,16 148,11 ± 24,59 58,49 ± 9,95 

4,5 40,95 ± 10,33 0,60 ± 0,08 58,16 ± 4,34 1,39 ± 0,10 122,90 ± 16,83 9,68 ± 0,57 

5,0  30,74 ± 5,13 0,39 ± 0,01 62,61 ± 0,02 2,22 ± 0,35 260,58 ± 57,27 -35,49 ± 4,76 

6,0 23,82 ± 2,35 0,34 ± 0,03 59,61 ± 2,89 1,19 ± 0,21 110,63 ± 36,79 -15,47 ± 2,38 

7,0 11,01 ± 2,81 0,47 ± 0,12 82,92 ± 7,25 4,85 ± 0,47 205,98 ± 26,77 -59,45 ± 1,17 

 

Para a enzima EG-I enriched em todos os pHs a atividade FPAinsol, que corresponde a 

atividade de endoglucanase, foi aumentada. A maior influência da agitação foi em pH 5,0 

(260,58 ± 57,27%). Para a atividade FPAsol , que corresponde a soma das atividades de CBH 

+ β-glucosidase, observou-se aumento apenas em pH 4,0 (58,49 ± 9,95%) e em pH 4,5  (9,68 

± 0,57%) enquanto nos pHs maiores esta atividade diminuiu sob agitação. A maior redução da 

atividade FPAsol foi em pH 5,0 (-35,49 ± 4,76%) e 7,0 (-59,45 ± 1,17%). A relação das 

atividades FPAinso / FPA sol (EG/CBH + β-glucosidase ) aumentou em todos os pHs sob 

agitação com valor máximo nos pHs 5,0 (2,22 ± 0,35%) e 7,0 (4,85 ± 0,47%).  

 

4.1.4 Análise da celulase EG-II enriched de T. reesei 

 

Assim como a EG-I enriched, a EG-II enriched é uma celulase neutra muito utilizada 

no tratamento de CMC e fibras têxteis (CAVACO-PAULO, 1995). Para a celulase EG – II 

enriched (Genencor) sem agitação (Figura 30), a atividade FPAsol (exoglucanase) foi maior 

que a atividade FPAinsol (endoglucanase) em todos os pHs. 
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Figura 30. Atividade em papel filtro da enzima EG- II enriched do fungo Trichoderma 

reesei sem agitação. 

 

A Figura 30 apresenta que as maiores atividades de FPAtot para a EG-II enriched 

ocorreram no intervalo de pH entre 4 e 5, sendo que o pH ótimo para as atividades FPAse total 

e FPAsol foi pH 4,5 com tampão acetato 12,47 ±1,22 UI e 9,97 ± 0,58 UI, enquanto que 

FPAinsol apresentou  atividade ótima maior valor em pH 6,0  (3,84 ± 1,20 UI). 

Com a agitação (Figura 31) as três atividades obtidas da atividade em papel filtro com 

a enzima a EG –II enriched aumentaram e apenas em pH 6 e pH 7 a atividade FPAinsol foi 

maior que a atividade de FPAsol, no entanto nesta faixa de pH a atividade de FPAtot foi  a 

menor no experimento com agitação. 
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Figura 31. Atividade em papel filtro da enzima EG-II enriched do fungo Trichoderma 

reesei com agitação. 

 

A Tabela 7 apresenta a percentagem da atividade FPAinsol em relação à atividade 

FPAtot e a relação da atividade FPAinsol / FPAsol para os ensaios sem e com agitação. Também 

é apresentado como cada atividade aumentou devido à agitação, sendo que a agitação 

aumentou a atividade FPAinsol em todos os pHs na faixa entre 127,05 ± 5,73% (pH 7,0) e 

725,30 ± 9,80% (pH 5,0). 
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Tabela 7. Influência da agitação na atividade FPAinsol (endoglucanase) e FPAsol (CBH + 

β-glucosidase) para a celulase EG-II enriched do fungo Trichoderma reesei. 

 Repouso Agitação Variação da atividade devido à agitação 

pH 
FPAinsol de 
FPAtot (%) FPAinsol/FPAsol FPAinsol de FPAtot (%) FPAinsol/FPAsol FPAinsol(%) FPAsol (%) 

4,0 33,45 ± 2,13 0,44 ± 0,03 52,76 ± 3,03 1,12 ± 0,06 418,02 ± 29,77 39,59 ± 6,05 

4,5 24,98 ± 7,07 0,31 ± 0,10 40,92 ± 1,42 0,69 ± 0,02 225,44 ± 11,33 54,62 ± 21,76 

5,0  7,63 ± 0,81 0,15 ± 0,09 47,20 ± 0,52 0,89 ± 0,01 725,30 ± 9,80 33,14 ± 2,11 

6,0 39,58 ± 5,91 0,60 ± 0,09 72,55 ± 11,57 2,64 ± 4,42 134,52 ± 2,49 -42,05 ± 0,01 

7,0 39,69 ± 14,32 0,75 ± 0,22 88,04 ± 11,15 7,36 ± 0,93 127,05 ± 5,73 -81,72 ± 9,16 

 

A relação FPAinsol/FPAsol é menor do que zero para todos os pHs nos experimentos em 

repouso apresentando de 0,15 ± 0,09 (pH 5,0) a 0,75 ± 0,22 (pH 7,0). Já com agitação, apenas 

os pHs 4,5 e 5,0  não apresentaram valores acima de um, sendo o máximo de 7,36 ± 0,93 em 

pH 7,0.  

4.1.5 Análise da celulase EG-III de T. reesei 

 

Para a celulase EG – III no ensaio sem agitação (Figura 32), a atividade de FPAinsol 

ficou pouco abaixo da atividade de FPAsol (CBH + β-glucosidase), que foi maior em todos os 

pHs. 
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Figura 32 Atividade em papel filtro da enzima EG- III do fungo Trichoderma reesei sem 

agitação. 

 

Sem agitação, as três atividades para a enzima EG-III apresentaram o pH ótimo em 6 

com os valores 7,15 ± 0,26 UI para FPAtot 3,87 ± 0,51 UI para FPAsol e de 3,28 ± 0,26 UI para 

atividade FPAinsol.  

Com agitação a EG-III enriched (Figura 33), a atividade de FPAinsol  se manteve maior 

que a atividade de FPAsol nos intervalos de 10 a 60 minutos, todas as atividades FPAtot, FPAsol 

e FPAinsol aumentaram expressivamente. A atividade exoglucanásica (FPAsol) alterou pouco, 

com exceção do pH 6. 
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Figura 33. Atividade em papel filtro da enzima EG-III do fungo Trichoderma reesei com 

agitação. 

 

Sob agitação em todos os pHs a atividade FPAinsol foi maior que a atividade de FPAsol. 

O pH ótimo foi pH 5 com tampão acetato para as atividades de FPAtot e FPAinsol, 8,77 ± 1,44 

UI e 6,65 ± 0,28 UI, respectivamente, e pH 4 para a atividade  FPAsol 1,94 ± 0,22 UI. 

A Tabela 8 apresenta a porcentagem da atividade FPAinsol na atividade FPAtot também 

o aumento na relação das atividades e na relação FPA insol / FPAsol causado pela agitação . 
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Tabela 8. Influência da agitação na atividade FPAinsol (endoglucanase) e FPAsol (CBH + 

β-glucosidase) para a celulase EG-III enriched do fungo Trichoderma reesei. 

 

 Repouso Agitação 
Variação da atividade devido à 

agitação 

pH 
FPAinsol de 
FPAtot (%) FPAinsol/FPAsol 

FPAinsol de 
FPAtot (%) FPAinsol/FPAsol FPAinsol(%) FPAsol (%) 

4,0 38,23 ± 10,06 0,96 ± 0,39 73,99 ± 10,63 2,84 ± 0,41 219,54 ± 45,91 -22,12 ± 6,54 

4,5 35,21 ± 8,12 0,66 ± 0,15 76,99 ± 4,15 3,35 ± 0,18 184,43 ± 15,33 -22,75 ± 6,55 

5,0 48,36 ± 7,58 0,94 ± 0,14 84,54 ± 16,21 5,47 ± 1,05 199,41 ± 57,42 -48,70 ± 10,08 

6,0  45,87 ± 3,49 0,85 ± 0,06 76,13 ± 2,37 2,13 ± 1,84 86,06 ± 5,80 -50,63 ± 4,65 

7,0 24,28 ± 3,95 0,36 ± 0,16 81,76 ± 18,36 4,48 ± 1,01 25,96 ± 13,23 -86,90 ±5,84 

 
 
 
Assim como a afividade FPAinsol, relação FPAinsol/FPAsol sofreu aumento para toda a 

faixa de pH estudada nos experimentos com agitação, apresentando aumento máximo de 

219,54 ± 45,91% em pH 4,0 para a atividade FPAinsol e de 5,47 ± 1,05  para a relação 

FPAinsol/FPAsol. Estes resultados comprovam a importância da agitação mecânica para a 

atividade endoglucanase, o que está descrito por Cavaco-Paulo (CAVACO-PAULO, 

ALMEIDA, BISHOP, 1996). Já a atividade de FPAsol apresentou  uma diminuição na 

participação da atividade FPAtot nos experimentos com agitação, apresentando redução nos 

valores para a variação da atividade de FPAsol de -22,12 ± 6,54% em pH 4,0 até -86,90 

±5,84%  em pH 7,0, apenas em pH 4,5  a atividade de FPAsol sofreu um aumento (58,86 ± 

0,01%). Estes resultados também sugerem que o método de papel filtro sem agitação 

mecânica, como descrito por Ghose (GHOSE, 1987) e adotado pela maioria dos laboratórios, 

não apresenta uma real informação sobre o potencial hidrolítico de extratos celulolíticos, já 

que a agitação mecânica aumenta drasticamente a ação das enzimas. 

4.1.6 Análise da celulase CBH-rich de T. reesei 

 

Sem agitação, a celulase CBH-rich, mistura das celobio-hidrolases CBH I e CBH II 

da Trichoderma reesei, ( 
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Figura 34), demonstrou como esperado, e com base nas descrições do fabricante, 

em todos os pHs (4,0 - 7,0), predominante atividade de FPAsol exoglucanase maior que a 

atividade FPAinsol. No entanto, apresentou boa atividade FPAinsol, possivelmente pela 

presença de CBH-II, a qual possui além de atividade celobio-hidrolase, atividade contra 

carboximetilcelulose (TEERI, 1997). 
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Figura 34. Atividade em papel filtro da enzima CBH-rich do fungo Trichoderma reesei 

sem agitação. 

 

Nos ensaios em repouso o pH 4,5 foi ótimo para a atividade de FPAtot 22,18 ± 1,78 UI 

e FPAinsol 6,57 ± 1,78 UI, e para a atividade de FPAsol o pH ótimo foi 4 com 15,7016 ± 1,46 

UI.  

A celulase CBH-rich contém, conforme as informações do fabricante, principalmente 

as atividades CBH I e CBH II da T. reesei. As atividades EG-I e EG-II foram deletadas 

geneticamente, porém outras atividades endoglucanásicas provavelmente estão presentes. 

Com agitação a celulases CBH-rich (Figura 35; Tabela 9) apresentou aumento expressivo em 

todas as atividades medidas em papel filtro. Em todos os pHs a atividade FPAinsol foi inferior 

à atividade FPAsol após 60 minutos de reação. O aumento da atividade FPAsol explica-se 

provavelmente pelo sinergismo endo/exo, porque a CBH-rich apresentou também atividade 

FPAinsol advindo de enzimas como EG-III e EG-V. A atividade FPAinsol aumenta com agitação 

como mostrado acima para a celulase EG-III.  
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Figura 35: Atividade em papel filtro da enzima CBH-rich do fungo Trichoderma reesei 

com agitação. 

 

O pH ótimo para os ensaios com agitação para as atividades de FPAtot, FPAsol e 

FPAinsol foram respectivamente: pH 4,5 com 36,87 ± 3,57 UI; pH 4,0 com 29,10 ± 1,58  e pH 

5 com 8,30 ± 0,27 UI (Tabela 9).  

O aumento das atividades em estudo (Tabela 9) mostra que a celulase CBH-rich 

possui também atividade FPAinsol (endoglucanase). 

Tabela 9. Influência da agitação na atividade FPAinsol (endoglucanase) e FPAsol (CBH + 

β-glucosidase) para a celulase CBH-Rich do fungo Trichoderma reesei.  

 Repouso Agitação 
Variação da atividade devido à 

agitação 

pH 
FPAinsol de 
FPAtot (%) FPAinsol/FPAsol 

FPAinsol de 
FPAtot (%) FPAinsol/FPAsol FPAinsol(%) FPAsol (%) 

4,0 18,40 ± 1,72 0,24 ± 0,02 12,87 ± 4,10 0,15 ± 0,05 16,16 ± 0,01 85,50 ± 9,18 

4,5 34,10 ± 3,51 0,48 ± 0,04 26,58 ± 5,64 0,34 ± 0,07 105,89 ± 36,36 85,42 ± 5,09 

5,0  26,40 ± 0,61 0,48 ± 0,03 23,12 ± 0,75 0,30 ± 0,01 44,25 ± 4,66 87,82 ± 14,59 

6,0  28,19 ± 2,64 0,39 ± 0,11 25,98 ± 0,33 0,35 ± 0,01 60,20 ± 2,03 88,23 ± 6,84 

7,0 42,89 ± 5,13 0,66 ± 0,08 67,81 ± 8,67 2,11 ± 0,27 206,57 ± 32,35 -40,86 ± 11,73± 
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A Tabela 9 demonstra que a atividade de FPAtot é composta predominantemente pelas 

atividades FPAsol (CBH + β-glucosidase) tanto em repouso quando sob agitação, no entanto a 

agitação aumentou todas as atividades sendo que apenas nos pHs 4,5 e 7,0 o aumento na 

atividade endo (FPAinsol) (105,89 ± 36,36% e 206,57 ± 32,35% respectivamente) superou o 

aumento da atividade FPAsol.  

4.1.7 Análise da celulase TC Crude de T. reesei 

 

A enzima TC Crude é um extrato bruto com uma mistura de todas as celulases da T. 

reesei fornecida pela Primalco (hoje AB Enzymes). Pelos resultados obtidos apresentou um 

perfil semelhante ao da celulase CBH-Rich, com atividade FPAsol maior que FPAinsol em 

todos os pHs (4,0 a 7,0), apresentando valores máximos em pH 4,5 para atividade de FPAtot e 

FPAsol com 21,34 ± 1,24 UI e 18,95 ± 1,90 UI respectivamente, e pH 6,0 acetato para 

atividade FPAinsol  com 4,60 ± 1,80 UI. 
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Figura 36: Atividade em papel filtro da enzima TC Crude do fungo Trichoderma reesei 

sem agitação.  

 



 

 66

Com agitação, a celulase TC Crude (Figura 37) apresentou aumento em todas as 

atividades. Mantendo o mesmo perfil dos ensaios em repouso com a atividade FPAsol maior 

que a atividade FPAinsol em todos os pHs (4,0 a 7,0).  
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Figura 37: Atividade em papel filtro da enzima TC Crude do fungo Trichoderma reesei 

com agitação. 

 

Com agitação a atividade FPAtot aumentou em toda faixa de pH investigado, 

possivelmente devido à ação mais efetiva das endoglucanases. O pH ótimo para as atividades 

de FPAtot, FPAsol e FPAinsol foi 5 em tampão acetato com 36,12 ± 1,22 UI, 30,28 ± 1,76 UI e 

5,85 ± 1,22 UI, respectivamente.  

Conforme apresentado na Tabela 10, a proporção da atividade FPAinsol/FPAsol 

diminuiu nos pHs com 5,0 e 6,0, em que a atividade de FPAsol apresentou maior efeito devido 

à agitação com  aumento de 98,30 ± 0,57% e 102,24 ± 9,73 respectivamente. A atividade de 

FPAinsol teve diminuição em pH 6,0 -65,95  ± 5,52%, e aumentou  nos demais pHs de 59,49 ± 

2,62% a 192,03 ± 2,52 (pH 7,0 e 4,5 respectivamente). 
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Tabela 10. Influência da agitação na atividade FPAinsol (endoglucanase) e FPAsol (CBH + 

β-glucosidase) para a celulase TC Crude do fungo Trichoderma reesei 

 Repouso Agitação Aumento 

pH 
FPAinsol de 
FPAtot (%) 

FPAinsol/FPAso

l 
FPAinsol de 
FPAtot (%) FPAinsol/FPAsol FPAinsol(%) FPAsol (%) 

4,0 14,19 ± 1,92 0,17 ± 0,02 17,99 ± 0,01 0,21 ± 0,01 116,40 ± 0,01 72,08 ± 4,37 

4,5 14,37 ± 0,16 0,16 ± 0,00 20,17 ± 0,17 0,24 ± 0,00 192,03 ± 2,52 53,02 ± 0,48 

5,0 23,61 ± 4,68 0,30 ± 0,06 16,18 ± 3,36 0,19 ± 0,04 118,87 ± 20,74 98,30 ± 0,57 

6,0 29,86 ± 11,76 0,43 ± 0,06 11,82 ± 5,99 0,13 ± 0,07 -65,95 ± 5,52 102,24 ± 9,73 

7,0 45,36 ± 7,32 0,62 ± 0,41 52,67 ± 0,87 1,11 ± 0,02 59,49 ± 2,62 37,78 ± 2,69 

 

Devido à ação da atividade FPAinsol (endoglucanase) em sinergia com a atividade de 

FPAsol (exoglucanase), esta atividade sofreu também aumento em toda a faixa de pH  

apresentando aumento máximo em pH 6,0 com 102,24 ± 9,73%. 

 

4.1.8 Análise da celulase Denimax 

 

A celulase comercial Denimax (Novozymes), uma mistura completa de celulases da T. 

reesei, exibiu, assim como as celulases CBH-Rich e TC Crude, um perfil predominante de 

exoglucanase (CBH + β-glucosidase) (Figura 38). Em repouso o pH ótimo para as atividades 

de FPAtot e de FPAinsol (endoglucanase) foi 4,5, apresentando 68,02 ± 3,29 UI e 10,61 ± 3,43 

UI respectivamente, enquanto que o pH ótimo para a atividade FPAsol (exoglucanase; CBH + 

β-glucosidase) foi 5 em tampão acetato com 57,44 ± 2,12 UI.  
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Figura 38. Atividade em papel filtro da enzima Denimax sem agitação. 

Com agitação, as atividades de FPAtot, FPAsol, e FPAinsol, para a Denimax (Figura 39) 

aumentaram, apresentando pH ótimo em 5,0 com 119,40 ± 3,16 UI, 86,47 ± 2,67 e 32,91 ± 

3,16 respectivamente.  
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Figura 39. Atividade em papel filtro da enzima Denimax com agitação. 

 

A Tabela 11 apresenta as variações causadas nas atividades devido à agitação. 

Tabela 11. Influência da agitação na atividade FPAinsol (endoglucanase) e FPAsol (CBH + 
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β-glucosidase) para a celulase TC Denimax.  

 Repouso Agitação Aumento 

pH 
FPAinsol de 
FPAtot (%) FPAinsol/FPAsol FPAinsol de FPAtot (%) FPAinsol/FPAsol FPAinsol(%) FPAsol (%) 

4,0 4,99 ± 1,15 0,07 ± 0,01 17,20 ± 3,12 0,21 ±0,04 367,92 ± 59,83 60,95 ± 10,28 

4,5 15,57 ± 4,83 0,18 ± 0,06 23,45 ± 0,10 0,26 ± 0,06 139,13 ± 0,99 52,32 ± 1,07 

5,0  12,,35 ± 0,01 0,14 ± 0,01 27,56 ± 2,65 0,38 ± 0,04 -381,10 ± 46,20 54,15 ± 4,72 

6,0 21,89 ± 9,25 0,27 ± 0,11 13,59 ± 3,50 0,16 ± 0,04 33,80 ± 0,01 91,88 ± 14,23 

7,0 29,16 ± 11,87 0,15 ± 0,06  41,55 ± 7,28 0,71 ± 0,12 366,31 ± 2,20 55,56 ± 6,92 

 

Para a atividade FPAinsol (endoglucanase) com exceção do pH 5,0, o qual teve redução 

de -381,10 ± 46,20% os demais pHs tiveram aumentos,  os quais foram de 33,80 ± 0,01%  em 

pH 6,0 a  367,92 ± 59,83% em pH 4,0. A relação FPAinsol/FPAsol apresentou redução apenas 

em pH 6,0 e aumentou para a faixa de valores entre 0,16 ± 0,04  para pH 6,0 até 0,71 ± 0,12 

em pH 7,0. A atividade de FPAsol sofreu aumento em toda a faixa de pH no intervalo de 52,32 

± 1,07% em pH 4,5 até 91,88 ± 14,23% em pH 6,0. 

 

Para fins de comparação foram feitas análises de atividade enzimática em CMC com 

as enzimas estudadas em pH 5,0, usando tampão acetato 0,1 mol.L-1. O tempo de reação foi 

60 minutos. Nos ensaios com CMC como substrato (Figura 40), a agitação também aumentou 

a atividade para todas as celulases estudadas, porem em menor proporção do que observado 

em papel filtro. No entanto, não se sabe quanto deste aumento foi efetivamente de 

endoglucanase, fator este que é de suma importância para o entendimento da hidrólise.  
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Figura 40. Análise do efeito da agitação na atividade em Carboximetil celulose. 

 

A Tabela 12 apresenta a comparação direta utilizando FPAinsol e CMC como referência de 

atividade endoglucanasica. 

 

Tabela 12. Atividades e proporção das atividades FPAsol/FPAinsol de diferentes 

celulases do T. reesei medidas em papel filtro e CMC em pH 5,0 (0,1 mol.L-1). 

Celulases FPAtot 

(IU)   
FPAsol 

(IU) 
FPAinsol 

(IU) 
CMC 
(IU) 

FPAinsol/FPAtot CMC/FPA tot 

EG-rich 5.91 ± 0.33 3.73 ± 0.19 2.14 ± 0.33 55.46 ± 0.60 0.36 ± 0.069 9.43 ± 0.10 

EG I enriched 7.89 ± 0.30 5.53 ± 0.35 2.36 ± 0.31 51.60 ± 2.72 0.31 ± 0.051 6.54 ± 0.34 

EG II enriched 11.18 ± 0.63 9.40 ± 1.39 1.21 ± 0.63 50.04 ± 3.63 0.076 ± 0.0081 4.48 ± 0.32 

EG III enriched 5.12 ± 0.38 2.64 ± 0.35 2.47 ± 0.38 17.16 ± 1.80 0.48 ± 0.075 3.37 ± 0.094 

CBH 20.36 ± 2.35 14.63 ± 1.97 5.73 ± 2.35 15.79 ± 2.70 0.35 ± 0.025 0.78 ± 0.13 

TC-crude 19.89 ± 1.21 15.78 ± 0.64 4.11 ± 1.21 36.59 ± 2.79 0.24 ± 0.047 1.84 ± 0.14 

Denimax 63.96 ± 1.32 56.81 ± 2.24 6.84 ± 1.77 51.23 ± 1.85 0.12 ± 0.0001 0.84 ± 0.089 

 

 

A análise da atividade endoglucanase utilizando CMC como substrato, geralmente 

apresenta valores altos de atividade (CHEN, ZHOU, LI, 2004). Sabe-se que para o complexo 

celulásico do Trichoderma reesei, em média 20% das proteínas são endoglucanases e 60% 

celobio-hidrolases (CAVACO-PAULO, 1995). Quando estes valores são comparados 
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utilizando o método de papel filtro como substrato para a análise da atividade celulolítica total 

e CMC como substrato para a atividade endoglucanase, pode-se fazer uma interpretação 

errônea. No caso da CBH-rich em repouso, fazendo esta comparação teríamos 20,36 ±2,35 UI 

de atividade FPAtot e 15,78 ± 2,70 UI de atividade endoglucanase (CMCase), ou seja, os 

valores absolutos não dão uma idéia sobre a participação da atividade endo na atividade total. 

Utilizando apenas papel filtro como substrato a análise dos resultados indica 20,36 ±2,35 UI 

de atividade FPAtot e 5,72 ± 2,35 UI de atividade FPAinsol, que corresponderia à atividade 

endoglucanásica, e indicaria claramente que aproximadamente um quarto da atividade total 

advém da atividade endoglucanásica.  

 

4.1.9 Determinação de atividades totais, solúvel e insolúvel nos 

substratos avicel , viscose e algodão. 

Foram avaliados também, com o método em questão, os efeitos da agitação em outros 

substratos celulósicos sólidos como avicel, viscose e algodão, mantendo de maneira similar as 

condições de ensaio e de análise de açúcares redutores formados como com papel filtro sendo 

500 µL da fonte enzimática, 1000 µL de 50 mg de substrato com 60 minutos de incubação, a 

50°C. A Figura 41 mostra os ensaios para a formação de açúcares redutores com a enzima 

Denimax (Novozymes) com e sem agitação utilizando avicel, fibra de viscose e fibra de 

algodão pré-alvejado como substratos.  
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Figura 41. Atividade em avicel, viscose e algodão da enzima Denimax com agitação e em 

repouso. 

 

Os resultados mostram que as avaliações de atividades celulásica insolúvel 

(endoglucanase) e celulásica solúvel ou exoglucanase (CBH + β-glucosidase) para estes 

substratos apresentam concordância quanto aos valores para as enzimas em estudo, utilizando 

o método proposto. Podemos observar que houve aumento devido à agitação para a atividade 

solúvel apenas para a hidrólise de algodão, enquanto que para os substratos mais cristalinos, 

avicel e viscose, a agitação não aumentou a hidrólise. Isso deve-se ao fato de que as enzimas 

que podem atacar a região cristalina da celulose são CBH I e II, ou seja, a agitação 

proporciona aumentos diretos na atividade no substrato solúvel, ou  nas endoglucanases, mas 

devido à alta cristalinidade do substrato, a agitação não foi favorável na hidrólise destes 

substratos. 

Para a atividade enzimática com avicel como substrato ocorreu uma diminuição na 

quantidade de açúcares formados, possivelmente pelo fato do substrato grudar na parede do 

tubo de ensaio estando assim indisponível para sofrer ação enzimática. 

 

4.2 Hidrólise enzimática de bagaço de cana-de-açúcar c om 

extratos enzimáticos de Acrophialophora nainiana cultivado 

em diferentes substratos.  
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Serão apresentados nos próximos capítulos os resultados do estudo dos complexos 

celulásicos de Acrophialophora nainiana crescidos em bagaço de cana-de-açúcar, engaço de 

banana, celulose ou resíduo de algodão como fontes de carbono analisando as atividades 

enzimáticas de FPAtot, FPAsol (CBH + β-glucosidase), FPAinsol (endoglucanase), xilanase, 

pectinase, β-glucosidase e quanto a quantidade de proteínas presentes. Serão apresentados 

também os resultados quanto aos respectivos potenciais de hidrólise de bagaço de cana-de-

açúcar in natura, pré-tratado com explosão a vapor e pré-tratado com ácido sulfúrico. 

As reações químicas catalisadas por enzimas podem ser afetadas por condições 

reacionais como temperatura, concentração de enzima, concentração de substrato, pH, 

concentração de aditivos, etc. Serão apresentados também, nos próximos capítulos, a 

influência destes parâmetros nas atividades hidrolíticas já mencionadas e no potencial de 

hidrólise de bagaço de cana-de-açúcar explodido a vapor.  

A Figura 42 representa as quantidades de proteína total encontrada nos diferentes 

preparados enzimáticos de A. nainiana.  

 

 

Figura 42. Quantificação de proteína total utilizando o método de Bradford 

(BRADFORD 1976). 
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Dentre as fontes de carbono estudadas para o cultivo de A. nainiana, o engaço de 

banana apresentou as maiores quantidades de proteína 1,56 ± 0,05 mg/mL.  

A Figura 43 apresenta o perfil enzimático (FPAsetot, FPAsesol, FPAseinsol, xilanase, 

pectinase) dos complexos celulásicos de A. nainiana crescidos nas diferentes fontes de 

carbono. 

 

Figura 43. Perfil enzimático dos diferentes complexos celulásicos de A. nainiana. 

 
 

Os perfis mostram que as atividades de pectinase e xilanase são predominantes em 

todas as misturas enzimáticas analisadas, somente com engaço de banana como fonte de 

carbono a atividade de CMCase foi maior que a atividade pectinase. Verificou-se ainda que a 

mistura de A. nainiana crescida em engaço de banana apresentou os maiores valores para as 

atividades de xilanase, FPAsetot, FPAsesol e curiosamente de CMCase. Apenas a atividade de 

pectinase foi a menor dos quatro preparados enzimáticos avaliados. Os valores encontrados 

para as atividades de β-glucosidase foram muito baixos e por isso foram omitidos na Figura 

43. 

Para verificar o potencial hidrolítico de biomassa lignocelulósica dos preparados 

enzimáticos, foram realizados experimentos de hidrólise dos diferentes bagaços de cana-da-

açúcar: in natura, pré-tratado com vapor e pré-tratado com ácido sulfúrico (conforme descritos 

no capítulo 3.5).  

A Tabela 13 apresenta as atividades totais utilizadas nos experimentos. 
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Tabela 13. Perfis enzimáticos dos preparados de A. nainiana utilizadas nos experimentos 

de hidrólise por massa de substrato (UI/mL). 

 Fonte de C Xilanase Pectinase CMCase FPAtot FPAsol FPAinsol 
Algodão 0,5196 0,3191 0,0789 0,0230 0,0204 0,0027 
Bagaço 0,0089 0,2637 0,0152 0,0770 0,0401 0,0368 
Celulose 0,2623 0,3429 0,0091 0,0196 0,0169 0,0027 
Engaço 0,6189 0,1407 0,3109 0,0705 0,0693 0,0011 

 

A Figura 44 apresenta as taxas de produção de ARTs para os quatro complexos 

enzimáticos na hidrólise do bagaço de cana-de-açúcar In Natura.  
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Figura 44. Hidrólise de bagaço de cana-de-açúcar in natura (em % de ARTs produzidos 

em equivalente de glucose) com complexos celulásicos de A. nainiana. 

 
 

Os resultados da Figura 44 apontam que o complexo celulásico de A. nainiana 

crescido em engaço de banana como fonte de carbono apresentou os melhores valores de 

conversão, chegando em 12,28 ± 0,97% após 48 horas. A segunda melhor mistura enzimática, 

A. nainiana crescido em bagaço de cana-de-açúcar, apresentou 1,97 ± 0,04% na hidrólise de 

bagaço de cana-de-açúcar in natura.  
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A Figura 45 apresenta os resultados da hidrólise de bagaço de cana-de-açúcar pré-

tratado com explosão a vapor com os complexos celulásicos de A. nainiana para as diferentes 

fontes de carbono. 
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Figura 45. Hidrólise de bagaço de cana-de-açúcar pré-tratado com explosão a vapor (em 

% de ARTs produzidos em equivalente de glucose) com complexos celulásicos de A. 

nainiana. 

 

As taxas de conversão apresentadas na Figura 45 demonstram, assim como na 

hidrólise de bagaço de cana-de-açúcar in natura, que o complexo celulásico de A. nainiana 

crescido em engaço de banana como fonte de carbono apresentou a melhor taxa de conversão 

em ARTs durante as 48 h de hidrólise chegando em 17,37 ± 0,56% após este tempo, enquanto 

que para os outros complexos a maior taxa de conversão foi de 2,7 ± 0,38% com a mistura 

enzimática crescida em bagaço de cana-de-açúcar.  

Os potenciais de sacarificação de bagaço de cana-de-açúcar pré-tratado com ácido 

sulfúrico dos complexos celulásicos de A. nainiana, para as diferentes fontes de carbono, são 

apresentados na Figura 46. 
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Figura 46. Hidrólise de bagaço de cana-de-açúcar pré-tratado com ácido sulfúrico (em 

% de ARTs em equivalentes de glucose produzidos) com complexos celulásicos de A. 

nainiana.  

 

A Figura 46 apresenta, assim como para a hidrólise dos outros dois substratos 

lignocelulósicos, Figura 44 e Figura 45, que o complexo celulásico de A. nainiana crescido 

em engaço de banana como fonte de carbono proporciona maior conversão do substrato 

expressada em % de ART liberados  ao longo das 48 horas de experimento com 

1,48 ± 0,10%, enquanto que novamente a segunda maior taxa de conversão em % de ART foi 

obtida com o complexo celulásico crescido em bagaço de cana-de-açúcar, 0,33 ± 0,01%. 

 

4.3 Avaliação das condições reacionais da hidrólise  enzimática 

de bagaço de cana-de-açúcar preparados enzimáticos de 

Acrophialophora nainiana. 

Serão apresentados neste capitulo, os resultados obtidos para os experimentos da 

avaliação das condições reacionais de hidrólise de bagaço de cana-de-açúcar explodido à 

vapor com preparado enzimático de A.nainiana crescido em engaço de banana. Foram 
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avaliados fatores como temperatura, concentração de surfactante, concentração de substrato e 

carga enzimática, conforme Tabela 4.  

A Tabela 14 e Tabela 15 apresentam os resultados obtidos através da avaliação 

estatística com o programa Statistica 7.0 dos experimentos do planejamento fatorial.  A tabela 

mostra o efeito de cada parâmetro neste planejamento experimental ,ou seja, a influencia na 

sacarificação do bagaço de cana-de-açúcar explodido à vapor em relação à produção de 

glucose e de AR.  

 

Tabela 14. Avaliação dos efeitos das variáveis na conversão de glucose em 24h de 

hidrólise. 

Variáveis Efeito Erro Padrão 
Limite de confiança 

inferior 
Limite de confiança 

superior 
Temperatura (°C) -0,7599 0,4234 -1,6824 0,1626 
Surfactante (g.L-1) 0,0759 0,4234 -0,8466 0,9985 
Carga Enzimática (UI.mL-1) 0,8169 0,4220 -0,1026 1,7365 
Substrato (g.L-1) -0,4858 0,4234 -1,4083 0,4367 

 

 A carga enzimática e a concentração de surfactante são fatores que afetam 

positivamente (sinal positivo) a conversão em glucose, sendo a carga enzimática a variável 

que mais influencia (maior valor de efeito) a produção de glucose nestes experimentos 

(Tabela 14). A temperatura e a concentração de substrato contribuiram negativamente (sinal 

negativo) para a formação de glucose sendo a temperatura a variável com maior intensidade, 

ou seja, o aumento da temperatura de 40 para 60oC, ou o aumento da concentração de 

substrato de 15 para 35 g/L diminui a produção de glicose (Tabela 14) 

A Tabela 15 apresenta os efeitos para a produção das variáveis causados na produção 

de AR. Assim como para a produção de glucose, a produção de AR foi afetada mais 

fortemente pela carga enzimática. 

 

Tabela 15. Avaliação dos efeitos das variáveis na conversão de AR em 24h de hidrólise. 

Variáveis Efeito Erro Padrão 
Limite de confiança 

inferior 
Limite de confiança 

superior 
Temperatura (°C) -5,5498 3,2257 -12,5780 1,4785 
Surfactante (g.L-1) 3,5630 3,2257 -3,4653 10,5913 
Carga Enzimática (UI.mL-1) 6,6324 3,2152 -0,3730 13,6378 
Substrato (g.L-1) -8,3508 3,2257 -15,3791 -1,3226 
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Como apresentado na  Tabela 15, a concentração de surfactante e a carga enzimática 

são as variáveis que afetam positivamente a produção de AR, enquanto que a temperatura e a 

concentração de substrato afetam negativamente.  

O efeito negativo da temperatura está muito provavelmente relacionado à estabilidade 

das enzimas, considerando que estas enzimas não sejam termotolerantes, havendo perda de 

atividade a 60oC quando expostos por mais tempo a esta temperatura (ZÁVODSZKY et al. 

2002).  O efeito negativo da concentração do substrato pode estar ligado à adsorção não 

efetiva das enzimas ao substrato, ficando estas desta forma inativas para sacarificação. 

Também é possível que com o aumento da concentração do substrato a concentração de 

inibidores ligados à enzima aumente o que possa reduzir a atividade enzimática. 

A influência positiva da carga enzimática está relacionada ao aumento da relação 

enzima/substrato, tendo mais enzima disponível para atuar nos sítios livres ao longo do 

substrato. O efeito positivo da concentração do surfactante pode ser explicado pelo fato de 

que o mesmo diminui a tensão superficial entre enzima substrato o surfactante auxilia na 

dessorção das enzimas endoglucanases do substrato, aumentando assim a disponibilidade das 

enzimas para novos ataques, e pela possível diminuição da adsorção ineficiente das celulases 

no substrato. (PALONEN, 2004) 
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5 CONCLUSÃO 

 

5.1 Metodologia analítica para comparação direta das atividades endo e 

exoglucanase  

 
Os resultados obtidos determinando as atividades endo e exo com PF mostram a 

viabilidade e as vantagens desta metodologia sobre o procedimento tradicional que utiliza 

dois ou mais substratos diferentes para caracterizar as atividades celulásicas. Este método 

de análise possibilita uma análise mais real quanto aos valores das atividades de FPAse 

total, endoglucanase e exoglucanase (CBH + β-glucosidase), porque nos dois casos é 

utilizado o mesmo substrato e o substrato é insolúvel, como os substratos das aplicações 

industriais destas enzimas. Uma das vantagens principais é a possibilidade de obter uma 

informação relativa sobre as atividades endo e exo, uma informação essencial para 

compreender e estimar a ação de um complexo celulásico em aplicações de interesse 

industrial.  A realização dos ensaios com agitação mecânica aumenta de modo geral a 

atividade FPase total (CAVACO-PAULO, ALMEIDA, 1996), alterando a relação das 

atividades endo/exo observadas. Conforme a literatura (KANDA, et al 1997) supõe-se que 

o aumento na atividade endoglucanase proporciona efeitos sinérgicos aumentando as outras 

atividades. Os resultados obtidos com as celulases EG-III e com as endoglucanases 

enriquecidas em atividades endo como EG-I, EG-II, apresentaram aumento significativo 

devido à agitação mecânica, o que é esperado para estas enzimas. Supõe-se que com estas 

enzimas a agitação aumenta a taxa de dessorção do substrato. O método apresentou 

resultados satisfatórios relativo à relação das atividades endo e exo, tanto para enzimas 

mono-componentes quanto para uma mistura completa de celulases. Os resultados obtidos 

mostram que é possível avaliar separadamente as atividades de endo e exoglucanases de 

complexos celulásicos, utilizando apenas papel de filtro como substrato. Também foi 

mostrado que podem ser usados outros substratos insolúveis como fibras de viscose, fibras 

de algodão ou de Avicel, contanto que seja possível separar facilmente a parte sólida com 

os grupos redutores insolúveis da parte líquida da hidrólise. Apesar de perder em termos de 

sensibilidade para o método com CMC, que resulta em valores mais altos, o uso de um 

substrato insolúvel para determinar a atividade endo apresenta valores mais coerentes com 

o que pode ser esperado em qualquer outro substrato insolúvel. 
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Uma enzima que apresenta atividade predominante exoglucanase pode sofrer 

aumento da atividade endoglucanase com aumento da agitação. Mesmo nestas condições, a 

atividade de FPAse total deve ser maior que a atividade endoglucanase e exoglucanase 

(CBH + β-glucosidase). Torna-se difícil comparar os resultados em FPAse total para 

atividade celulasica total com os resultados utilizando CMC como substrato para atividade 

endoglucanase em 30 minutos. Um outro artifício proporcionado por este método é 

verificar como ocorre a atuação das atividades de FPAse total, endoglucanase e 

exoglucanase (CBH + β-glucosidase) ao longo do tempo, deixando claro o efeito sinérgico 

que ocorre nas condições do ensaio. Este acompanhamento cinético permite verificar qual 

atividade está sendo mais influenciada por um determinado parâmetro de processo tanto 

para misturas completas e monocomponentes. O acompanhamento cinético da formação de 

AR totais, solúveis e insolúveis mostrou que nos primeiros 10 a 20 minutos apenas a 

atividade endoglucanásica é responsável pela quantidade de AR formados. Por causa disso 

sugere-se que o método para determinar a atividade endoglucanásica utilize tempos de 

reação mais curtos como 10 - 20 minutos de reação em vez de 60 minutos como sugerido 

por Ghose (1987) (GHOSE, 1987) para FPAtot. Em tempos maiores de reação (30 a 60 min) 

ocorre sobreposição das atividades endo e exo com a sinergia das duas atividades, o que 

pode ser verificado na diminuição da atividade endo e da quantidade de ARinsol formados, 

porque parte dos ARinsol são transformados em solúveis pela ação das celulases.   

 

5.2 Hidrólise de bagaço de cana-de-açúcar com celulases de A. nainiana. 

 

Com os resultados obtidos na caracterização dos preparados enzimáticos de A. 

nainiana nos permitem concluir que o preparado enzimático crescido em engaço de banana 

apresentou o perfil enzimático mais interesante em relação às atividades hidrolíticas. Desta 

forma o preparado enzimático de A. nainiana crescido em engaço de banana apresentou o 

maior potencial de sacarificação na hidrólise do diferentes bagaços de cana-de-açúcar 

sendo a maior conversão encontrada para o bagaço pré-tratado com explosão à vapor, no 

entanto apesar de apresentar alta velocidade inicial de conversão após 48 horas as taxas de 

conversão e a conversão final foram baixas.  A baixa conversão em 48 h encontrada para os 

diferentes preparados enzimáticos deve-se às baixas atividades enzimáticas, e a baixa 

quantidade de enzima por grama de substrato. 
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5.3 Verificação do efeito dos parâmetros de processo no potencial  

hidrólítico de preparado enzimático de A.  nainiana 

 

As taxas de conversão encontradas em 24 h de hidrólise de bagaço de cana-de-açúcar 

explodido à vapor nas condições definidas pelo planejamento fatorial conforme Tabela 4, 

variando a carga enzimática, a concentração de surfactante, a temperatura e a concentração de 

substrato, nos apresentam que a carga enzimática e a concentração de surfactante aumentam a 

sacarificação positivamente enquanto que a temperatura e a concentração de substrato 

diminuem a conversão de bagaço de cana-de-açúcar em relação à produção de glucose e de 

AR, sendo a carga enzimática e a concentração de substrato os maiores efeitos (6,6324 e -

8,3508 respectivamente) na conversão em AR e carga enzimática e temperatura (0,8169 e -

0,7599 respectivamente) na conversão em glucose.  
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